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Havacılıkta bir dünya rekoru kır 
İnönü kampında bir uçuşta 

Oğrelmen Ali Ylldız 14 saat 
20 dakika havada kaldı 

Alman tayyarecisi 
Ernest Jachtmann'ın dünya rekoru 

21 dakika faxlasiyle kırıldı 
Dün, Türk Hava Kurumunun İnönü yüksek yel

ken uçuş kampından, bütün memleketin beklediği bü
yük neticeye aid müjde haberi gelmiştir: Gençleri
miz, bir dünya rekoru kırmışlar ve türk milletine bir 
dünya rekoru kazandırmışlardır. 
Türkkuşu muallimlerinden Ali Yıldız, yanında mu

allim namzedi Sezai Göksu olduğu halde Kranih tipi 
iki kişilik bir yelken planörü ile havalanarak 14 saat 
20 dakika süren bir uçuş yapmış ve meşhur alman tay
yarecisi Ernest Jachmann ve Flossdorf tarafından bir 
RM-4 planöriyle Werming Stad Syet'da 26/27 ikinci 
teşrin 1937 de yapılmış olan 13 saat 59 dakikalık dün
ya rekorunu 21 dakika fazlasiyle kırmıştır. Bugün bu 
milli rekor, dünya rekorudur. : " '"'""'"'""" " " 

Gençlerimizi hararetle tebrik ede- * 
riz. Milll enerjinin, kahramanlığın, 
ferd kabiliyetinin sağl~ kafa ve sağ- Yukarda Türk 
lam vücudun hulasa, bütün ideal va- Hava Kurumu 
Biflarm bir araya getirerek yarattığı Ba~kanı B. Fu
havacı tipinde, dünyaya örnek olmak- ad Bulca öğ
tadırlar. Bir milli gururumuz haline retmen Ali 

Yıldız'ı tebrik gelen Türkku§u gençliğinden, daha 
birçok dünya rekorları beklerken, ta- ı ediyor. Aşağı

da: Ali Yıld1z. biileımi§ bir arzumuzu ifade etmek 

-

ibi,.,.onlara ka:1r bir emniyet ve gü- t.--.ı..ırADllflliiilr_.~ 

--~ 

. Yıldönümü 
yaklaşırken .. 

Zelzele sahasında 
F. R. ATAY 

~umhuriyetiiı on betinci yıldö
nümüne dört buçuk ayımız var. 
Önümüzdeki 29 birinciteşrin, 
Türkiye'nin en mesud günü ol
duğu kadar, tark aleminin en 
büyük hadisesi olarak kaydedi
lecektir: Asyalı bir saltanatın in
kıraz yıkıntıları üzerinde, yepye. 
ni, garbh ve ileri bir devlet! Bü
tün inıkdih müesseselerinde ni
zam ve istikrar! Y ıldönümü bay
ramında, eserimizin değerini ne 
kadar iyi kavramıı olduğumuzu 
herkese ı&tereceğiz. Hükümet 
ve Partinin, millete, olanca ıevk 
Ye heyecanı ile coıma imkanları. 
Dl bazırlıyacağma ıüphe yok
tur. 

Fakat bir ıey daha istiyoruz: 
Medeniyet aleminin her tarafın· 
da 29 hirinciteırin günü yeni 
Türkiye'nin bizim bildiğimiz ha
kikatlerini herkese tanıtan geni§, 
tam ve ıümullü bir telkin neıri
yatının programım ıimdiden tes
bit etmeliyiz. Asil ve çekingen, 
nümayif sevmez insanlar oldu· 
ğumuz için, bugüne kadar, 
istiyenler ve içlerinden gelen
ler yeni Türkiye hakkında bir 
ıeyler öğrendiler. Balkanları aı
tığımızda, hele halk tabakaların
da, eski oamanlı hayallerinin de
vam edip gittiğini görmekteyiz. 
Uzak Garb ve Uzak Şark' ta ise 
hiç bilinmiyoruz. Geçenlerde 
meşhur mecmualardan birine 
türk kadınlığının rnkitafı hak
kında resim gönderen ISir arka
daşımız, bu resimlerin stüdyo 
uydurmaları zannedilerek iade 
olunduğunu gömıüttür. Türkiye 
milyonlar, sayısız milyonlar i
çin, hala, bir garabetler dünyası
dır. Memleketimize az insan ge· 
liyor; ve içerden pek az türk dı
şarı çıkıyor: Vazife bakımrndan 
alakalı müesseselerin biribiri ile 
temas etmesinin büyük bir ehe· 
..niyeti olmadığmı, böyle tanıt -
.naların halk yığınlarına değil, 
;emivetin en ileri tabakalarına 

(Sonu 6. zncı sayfada) 

Evleri yıktlan köylülere 
geniş yardım yapılıyor 

Zelzele .cıhcuınJan bir görünüı 

[ Bu hu~uıta taf ıilat 6 ma sayfamızdadır ] 

Hacıosman bayırinda ve İpsalada 

yapllan iki cinayetin esrarı! 

İpsalaya geldiğ i iddia 
edilen sarışın kadın 
Eskişehirde yakalandı 

82..!_adın Cinalet o1ur olmaz İJ!sala' dan mı 
kaçmıştı ? Cinayetlerden haberdar mı idi ? 

lstanbulda Hacıosman bayırında 
Ali Riza isminde bir adamm taksi şo
förünü öldürdüğünü ve cesedi yolda 
bıraktıktan sonra direksiyona geçerek 
İpsalaya gittiğini, orada eskiden tanı• 
dığı Muhiddin isminde birisini öldür
düğünü yazmııtık. §imdiye kadaı: p. • 

pılan tahkikatın ve hidisenin bütün taf
silatını okurlarımız bugün altıncı say
famızda bulacaklardır. 

Şimdi burada dün akpm geceleyin 
yaptığımız tahkikattan elde ettiğimiz 
en aon neticeleri kaydediyoruz : 

(Soau 6. ıacı sayfada) 

HATAYDA VAZİYET GENE KARISTI 

BU NE BİCİM BITARAFLIK ! 
Tahrikçiler kontrol hey1eti 

ôzalariyle birlikte 
resmi daireyi taşlad llar 

Yeni bir oyun karşısında m~yız? 
Antakya, 14 a.a. -

Anadolu Ajansınıı; 
hu a us i muha.bi
ri bildiriyor: Ha
tay garajında ıo

för muavini Osman 
bu gece saat 10.30 
da Rum Ortodoks 
mahallesinde öldü
rülmilştür. 

Bu hidise üzerine 
hllkilmet bir taraf
tan mahallede araf
tırmalara ba9lamı9 
diğer taraftan da 
lttihadıvatani ve 
u s b c cemiyetle
rinin bazı elebaşı

l1!4n ttir· 

Me.kuflar arasın
da bulunan Arauzi-
yi eerbeat bıraktır
mak için hükümct 
dairesini çeviren a
levller i§i cebir 
şekline sokmuşlar 
ve bahçe kapısını 
kırarak evvelki gün 

mamıflardır. 

Alınan malumattan hülasa olarak 
çıkan netice 9udur: 

İçeride mahsur olanları türk jandar
maları teıkil ediyor. Muhasara eden
ler arasında ise kadın ve çoluk ço
cuk arkasına gizlenen silahlı usbeciler 
bulunuyordu. 

Halk arasına giren komisyon reiai 
Ravmersin hakkın alevilerde ve diğer 
ekalliyetlerde olduğunu bildiren söz
leri ye jandarma kumaııdanmm da içe
ride mahsur kalan jandarmaya halk a
rasından bağırarak atef etmeyiniz em
rini vermesi mütecavizlerin cüretini 
artmnll ve bunlar müdhi§ küfürler, 
narelcr ve doğrudan doğruya pencere
lere akılan siWı HBleri araamda iler
lemeye n lff"ldekiJer için hakiki bir 
tehlike tefkil etmeye batlamıılardır. 

' O zaman içerdekiler iher teYe raf· 
men silih istimaline mecbur kalmıf
lardır. Mütecavizler öne çocuklarla ka· 
dınlarr sürdükleri için iki kadın ve bir 
çocuk yaralanmtt ve kalabalık dağıl· 
mıftır. Hükümct bahçesi kilçük büyük 
binlerce tatlarla doludur. Vaziyet ye
niden gerginlctmiıtir • 

Süveydiye'de oldu- Orgeneral A•ım Gündüz'le miizalterelere bat· 
ğu gibi hükümet layan general Hutnnger'in Ankarcltla Milli Bir ıinemanın iımi değiftiri&li 
dairesini tap tut- Müdafaa Vekilimiz Kazım Ôzalp'la beraber Antakya, 14 a.a. - Anadolu Ajan-
muşlardır. al 'ml • h • h b" . b"ld' • A M'· .. ınmlf re.a erı ımın usuaı mu a ırı ı ırıyor: m-

utearnzlar hu- ' . • · ~ ~ c- pir sineması adını değiftirmit ve Or-
kümet dairesine gitmeden önce Tu- ı rı olan beynelmılel komiıyonun reia r general Asım Gündüz'ün ikameti ha· 
rizm oteline uğrayarak büyük hamile- ve azalarını beraber götürmeyi unut- tırası olarak Gündüz ismini almıtttr. 

Kurmaylar arasında temos 1 

Orgeneral Asım Gündüzle 
orgeneral Hutsinger 

müzakerelere başladılar 

C. H. P. Kamutay 
grupu toplantısı 

. Antakya, 14 a.a. - Anadolu Ajansının huıusi muhabiri bildi
rıyor: 

Orgeneral Asım Gündüz'ün bqkanlığındaki türk heyetiyle 
Orgeneral Hutsinger'in bafkanlığındaki fransız askeri heyeti ara
ımdaki müzakerelere bugün saat 10 da baılanmııtır. 

Türk heyeti saat on beşte Halk 
Partisini ziyaret etmif ve Orgeneral 
Asım Gündüz, Antakya, lskende
run, Kırıkhan, Reyhaniye Ordu ve 
Şeyhköy Halkevlerinin hususi heyet
leriyle gençlik mümessillerini ve arab 
köylerinden gönderilen bir heyeti ve 
bir Etitürk grupunu kabul eylemiş
tir. 

Halkevine giden yol bqtan ba~ 
halılar ve çiçeklerle süslenmiı ve yo
lun başına güzel bir tak kurulmuttu. 

Yol üzerine ve yolun iki tarafın
daki evlerin pencerelerine yığılan bir 
kaç bin kişi Orgenerali çok candan al
kı§lamıştır. 

İspanya İJİ ~in 
yapllacak laııssut 

Londra, 14 a.a. - Bqvekil Çember
layn bugün avam kamaraaında İlpan -
ya işlerine dair yaptığı beyanatta her
hangi bir tavusutun muvaffak olmak 
ihtimali belirir belirmez İngiltere hü
kümetinin her iki taraf nezdinde ta
yauutta bulunacağını aöykmiıtir. Or••Mral Anm Gündüa 

-• 

C. H. Partisi Kamutay grupu bugün 
- 14-6-938 - Trabzon aaylavı Hasan Sa· 
kanın bafkanhğında toplandı. 

Hazinece taksitle satılan gayri men
kullerin borçları hakkında tetkikat 
icrası için teıkil edilen grup komisyo
nu raporu müzakere edilmi' ve rapor, 
grup umumi heyetince taevib olunmut 
tur. (a.L) 

Hamidiye kumandanı 
lskenderiyede 

Kır al tarafından 
kabul edildi 

lskenderiye, 14 a.a. - Anadolu A
jansının huıuai muhabiri bildiriyor: 

Hamidiye kumandanı yanında Tür
kiye konsolosu olduğu halde saraya 
giderek defteri mahsusu imzalamıı 
ve sonra Mahruse yatı kumandanını 
ziyaret etmiştir. Mahruse kumandanı 
bu ziyareti iade etmiş ve merasimle 
kar§ılanmış ve uğurlanmı§tır. Hami· 
diye kumandanı dün gece belediye
nin lran heyeti ıerefine verdiği bü
yük ziyafet ve suarede hazır bulun
mut ve bugün de kırat tarafından ka
bul olunmuştur. 

lskenderiye'de halk ve türkler bah
riyelilerimizi her tarafta candan te
zahürlerle karıılamakta ve alkı§la
maktadır. 

Gazeteler Hamidiye'nin ziyaretin. 
den hararetle bahsetmekte ve bahriye 
lilerimizin resimlerini neşretmekte
dir. 
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Sanğahn kudreti 

Halkevi resim sergisini gezerken düşündüm· Ressamlar, ne cüretli, ne 
davalı insanlar?!.. Önlerinde dört köşeli bir tahtaya gerilmiş muşamba, 
ellerinde birer fırça, paletlerinde biribirine karıştıra karıştıra tenevvü et-
tirmiye çalqtıklan, fakat mahdud boyalar .. Bu cansız ve haddi zatında 

kudretsiz vasıtalarla bir satıhtan ibaret olan muşambanın üzerine dıt a
lemde gördükleri bir imtidadı, bir hareketi ve bir hayatı nakletmek az
mindeler. Bir ressamın, portresini yapmağa uğraştığı modelin yüzüne ve 
vücuduna nasıl yiyecek gibi bir hale gelen dikkatli gözlerle baktığını gör
medinizse bu zavallı cüretkarın kendi iradesi ile uğradığı der.d ve belanın 
dehşetini anlıyamazsmız. 

Ben ressamlara bakarım da gayelerinin büyüklüğü ile vasıtalanrun 
aczini mukayese eder ve onlara acırım. Azot, karbon, hidrojen, ok
sijen gibi maddeleri bir araya getirip canlı hüceyre yapmak uğrunda ha
yatlarını veren alimleri onlara benzetirim. Canlı varlığın esası olan pro
toplazmada, söylediğimiz bu cansız maddeler vardır; tahlil edince bu
luyoruz. Fakat onları bir araya getirmek, hatta nisbetlerini bularak bir 
araya getirmek, onlara can vermek için kifayet etmiyor. Hayat bir sır o
larak kalmaktadır. 

Resimde de böyle. Bütün sanğat şubelerinde blduğu gibi hayat ve kai
natı yeniden ve başka bir duyuşla yaratmıya çalı§Bn ressam hilkatin 
tekvin sırrına mukabil insanda (deha) dediğimiz izah edilme~ kudretle 
ikinci bir yaradanlık rolüne çıkıyor. Sanğatın sübjektif tarafı büyük bir 
nisbette. gal~b geldiğiw zaman sanğatkardanw gayrisi ondan pek az şey anlı
yor. ObJektıf taraf agır basnuşsa eser, sangat kıymetinden kaybediyor. 
Ne ~ç muvazene! ... Beraber gezdiğim büyük edibimiz Hüseyin Rahmi, 
yem ressamlarımızın tablolarına baktıktan aonra: "Galibe. bunların en 
~zelleri en anlamadıklarımız olacak" dedi. Bu söz bir şaka için söylen
mıf de olsa içinde büyük bir hakikat saklıyor. Sanğatkar anlatmakta bu 
kadar müşkile uğrarsa, bizim gibi sanğat eserlerini ancak seyretmekle ka
lanların onları anlamakta ne zorluklara düşeceklerini bir kıyas edin ı ... 

Kel illi memurların birikmiı 
paralan 

Hususi idareler ve belediyeler ke -
falet sandığına bağlı memurlardan her
hangi bir aebeble işten ayrılanların kc
faletaandığında birikmiş olan paraları 
önümüzdeki hafta içinde kendilerine ia. 
de edilecektir. 

Hikim Ye Müddeiumumilerin 
hüviyet verekalar1 

Hlkim ve cumhuriyet müddeiumu
milerlnin tahvil ve nakil dolayısiyle ye
ni ıfttiklerl mahallerde kendilerini ıah
._ tanıtıncaya kadar yanlarında mu • 
hakkak hUviyet varakau tapmaları 

Adliye Bakanlığınca kararlaştmlmış • 
tır. 

Belediye memurlarının 

· harcirahları 
Mülhak ve huıull büdcelerle idare 

olunan müeaaeaeler memur ve münte -
aiblerinin umumi harcırah kararname
li hükmüne tabi olup olmadı.klan bazı 
belediyelerce tereddüdü mucib olnıuş
tur. lç Bakanlık, alakalı dairelerle te
mu ederek belediye memurlarının ve 
münteaiblerinin de harcırah kararna -
mni hükümlerine dbi tutulmaları li -
.mn ıeldilini teabit etmiıtir. Keyfiyet 
belediyelere bildirilmiştir. 

Dahiliye leJkilihnı dııardan 
memur ahnmıya<ak 

H cuan - Ali Yücel 

Pamuk satışı 
§ehrimize gelen malQmata göre Iğ

dır, Tuzluca ve Kağızman mıntakaıın
da yetiıtirilen ilk pamuk mahıulünden 
1.400.000 kilo pamuk dUn valinin, as
keri, mülki erkan ve memurlar ile kala
balık bir halk kiltleıinin hU%uru ile ve 
törenle sevkedilmeğe baılanmııtır. Bu 
pamuklar Almanya ve ltalyaya aatıl
rnıttır. 4200 müstahsilin ve 25000 çift
çinin kurmuı olduğu pamuk Atıf koo
peratifine aid bulunan bu pamuklar yük 
sek bir kalitedediı. Kooperatif ortak· 
lan bu ilk mahıulün Atılmau dolay11l
le bUyiiklerimbe sevinç, tUkran ve ta
zim telcraflan çekmltlerdir • 

a..st ........ ., ... 
mütekait re yetimleri~in 

yoklımılır1 
H uıull idareler ve Ankara - tıtan • 

bul belediyeleri tekaUd aandıtmclan 
maq alan tekaUd, dul ve yetimlerin 
1g3s finanı yılı birinci altı ayhk yokla
malarına buıtınıerde ba9lanacaktır. 11-
gili daireler, tekaUd, dul ve yetimlerin 
gelip yoklamalarını yaptırmalan için 
münasib vaaıtalarla keyfiyeti il!n ede • 
ceklerdir. Yoklamalara lazım celen 
ehemiyet verilecek ve tekaüd, dul ve 
yetimlere maa~lannı bankadan almala
n için vesika verilecektir. Yoklama ya
pılnıadan hiç bir mütekaid, dul ve yeti-
me maaı verilmiyecelrtir. · 

Mebuslaramııan yol paraları 
Mebuslardan bir çoklarının yol pa• 

ralarınm hem Ankara'da hem de in
tibah dairelerinde tahakkuk ettirilmek
te olduğu anlatılmııtır. İç Bakanhk bu 
hususta valiliklere yeni bir kararını 

tebliğ etmiıtir. Bu karara g8re yol pa
ralannda yapılan bu yanhpıfı önlemek 
için, mebuslar, senenin en çok zaman · 
lannı ceçirdikleri Ankarada yol parası 
verecekler vı intihab dairelerinde yol 
parası tahakkuku yapılmıyacaktır. 

ULUS" 

Bugünkü kamutay 
Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz. 

nam. ıudur: 

Bir defa müzakereye tabi olan mad
deler : 

1 - BüyUk Millet Meclisi 1938 yılı 
mart ayı heeabı hakkında meclis hesab
larının tetkiki encümeni mazbatasr, 

!kinci defa müzakereleri yapılacak 
maddeler : 

1 -:- Devlete aid icareteynli ve mu
kataalı gayrimenkullerin kıymetlendi
rilmesi hakkında kanun layihası ve 
maliye ve büdce encümenleri mazba
taları, 

X 2 - TUrkiye ile Çekoslovakya a
rasında imza edilen ticari mübadelele
ri tanzime mütedair anlaşmanın tas
diki hakkında ,kanun layihası ve hari
ciye ve iktiaad encümenleri mazbata
ları 

X 3 - TUrk - Yugoelav ticaret ve 
ıeyrisefain muahedenamesine munzam 
protokolün taedikine dair kanun layi
hası ve hariciye ve iktisad encümenle
ri mazbataları 

4 - Vilayet idaresi kanunun 2 inci 
ve 71 inci maddelerini değiftiren 3001 
sayılı kanunun 1 inci maddesinin ta· 
dili hakkında kanun layihası ve dahili
ye encümeni mazbatası 

Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler : 

1 - Mahrukat kanunu layihası ve 
iktisad, nafıa, dahiliye ve büdce eneli 
menleri mazbataları 

Kamıtay 

encümenlerinde 
Maliye encümeninde : 

1 - Kefalet kanununun 3 üncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair, 

2 - Gümrük tarife kanununa bağ
lı tarifenin 216 numarasında değitiklik 
yapılmasına dair, 

3·- Mübadele ve tefviz itlerinin 
kati tasfiyesi ve intacı hakkındaki 
1771 sayılı kanuna ek, 

4 - Altın platin ve gümüşten yapı
lan her nevi efYaya damga vurulması 
mecburiyeti hakkındaki kanun proje
leri, 

5 - Kütahya mebusu Mehmed So
mer ve Naşid Uluğun, muamele vergi
si kanununun ikinci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi gö
rüşülmü9tür. 

Milli MiUlafaa encümeninde: 
1 - Türkiye Cumhuriyeti ile Sov

yet sosyalist cumhuriyetleri ittihadı 
arasında hudud hidiıe ve itilaflarının 
sureti tetkik ve halline dair mukave
lenamenin tasdikine dair olan kanun 
layihası müzakere olunarak intaç o
lunmuıtur. 

2 - Orman koruma teşkilat kanu
nunun 14 üncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun layihası müza
kere ve int~ç olunmuştur. 

Büdce encümeninde : 
1 - İstanbul elektrik firketi imtiya-

2 - Emniyet teşkilat kanununun zı ile tesisatının alınmasına dair olan 
bazı maddeleriinin deği§tirilmesi hak- mukavelenin tasdiki hakkındaki ka
kında kanun layihası ve dahiliye ve nun projesi, 
büdce encümenleri mazbataları 2 - İstanbul elektrik itleri umum 

3 - İzmir vilayeti turistik yolları
nın inşası hakkında kanun layihası ve 
muvakkat encümen mazbatası 

mUdürlüğünUn tetkillt ve itletmesi 
hakkındaki kanun projesi, 

3 - Nafia vekUeti tefkilatı hakkın
daki kanuna ek kanun projesi, 

4 - Noter kanunu layihası ve askeri 4 - Devlet demiryolları ve limanla-
ve mUlkt tekaUd kanununun 65 inci rı itletme idareıi tefkilltına dair olan 
maddesi hUkmUnün noterlerin vazife
ıine nihayet verme itinde de cari olup 
olmadığının tefsiri hakkında başveki· 
let tezkeresi ve adliye encümeni maz
bataıı, 

5 - TUrk kanunu medenisinin 88 
inci maddeıinin de&iştirilmesine dair 
kanun llyihaaı ve adliye encümeni 
mubatuı, 

Kır bekçilerinin ücretleri 
..... ,. hwludlan içiııde bulunan 

arulyl huardan muhafaza lçhı k\ılla-

mlacak kır bekçileri ücretlerinin bele· 
diye büdcelerinden verilmeıi kararlq
mı9tır. 

Dün hava a~ık ve sakın geçti 
DUn tehrimizde hava açık ve sakin 

geçmiştir. En düşük ısı 10, en yüksek 
ııı da 29 derece olarak kaydedilmit· 
tir. Yurdun doğu Anadolu bölgesinde 
hava kapalı ve yafıflı, orta Anadolu 
ve cenub douıunda kıımen bulutlu, 
dier bölgeleri açık geçmittıir. 24 saat 
içindeki yağııların karemetreye bırak 
tıklan ıu rnikdarları Termede 69, Ri
zede 45, Erzurumda 33, Giresunda 14, 
Karata 1 ı, Çargambada 9, Trabsonda 
6 ve diler yağıılı yerlerde 1-5 kilo
gram arasındadır. Yurdda en düşük ı
sılar Bolu, Eakitehir ve Karata 8, Af
yon, Kayıeri, Erzurumda 7, Kütahya 
ve Ulukışlada 6 derecedir. En yüksek 
ısılar İzmir, Bodrum ve Diyarbakırda 
30, Çanakkalede 31, Edirne ve Bah
keıirde 32 derecedir. 

kanunun 32 inci maddesinin tadili 
hakkındaki kanun projesi, 

5 - Devlet demiryolları ve liman
ları itletme idaresinden ayrılarak na
fia vekaletine bağlanan in.-at dairesi
nin vaziyetinin tesbiti hakkındaki ka
nun projeıi müzakere edilmittir. 

DahUiye encümenir&de : 
1 - Nüfu• deneme yazım kanunu 

layihası, 

2 - İdarei umumiyei villyet kanu
nunun muaddel 84 Uncu maddesinin 
deiit,irilmetine dair kanun l&yihala
n mllsakeh ........ lbal,etr. 

.4rzuliiil encümeninae : 
Encümene tevdi edilen arzuhaller

den ruznameye alınını' olanlar hak
kında vekaletlerden davet edilen sa
lahiyetli mUdUrter dinlenildikten ton
ra bu arzuhaller karara bağlanmıt-
tır. 

''·tisaı encümeninde : 
Yüksek iktlsad ve ticaret mekteb

lerinin maarif vekiletine devri hak
kındaki kanun llyihası müzakere ve 
kabul edilmiıtlr. 
Maarif encümeninde: 

Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 
2777 Ayılı kanuna ek kanun llyUwn 
müzakere ve kabul edilmi9tir. 

ÇAGIRI 
X Dahiliye encümeni bugün heyeti 

umumlyeden sonra toplanacaktır. 
X Maliye encümeni buıün umumi 

heyet toplantınndan ıonrı içtima ede • 
cektir. 

XBüdce encümeni buıtln aut 10 da 
toplanacaktır. 

Tekirdağ arpalan 
Teklrdat. 14 La. - Buıün borsaya 

bin kilo taze arpa mahıulU ıetirllmit 
ve törenle kilosu 15 kurup aatılımıtır. 

Noterler için çok eı•alı 
iı hükümleri konuluyor 

Proje, Kamutay Adliye encümeninden 
geçerek ruznameye ahndı 

Noter kanunu projeıi, Adliye Encümeninden ıeçerek Kamu
tay nıznameaine abnmıftır. Adliye encümeni, adli hayatımız için 
huauıi bir ehemiyet tqıyan bu projenin mucib aebeblerinde fUD

lan aöylemektedir: 

"Esbabı mucibe liyihaıı ile, 
Adliye Vekili tarafından veri
len izahattan ihzar edilen layi
hanın 1926 tarihinden beri pey
derpey tedvin edilen adli mevzu
atonızda kabul edilen asri hu
kuk prensipleriyle ahenk ve in
ıicamı temin makaadiyle laviç
re ve saire memleketler kanun
larında yapılan tetkikler üzerine 
memlekette müphede edilen 
noksan ve ihtiyaçlar da göz ö
nünde tutularak bu liyihanm 
vücuda getirildiği anlaıılmııtır. 

iıaret edilmiş ve beş senelik ha kim
lik, müddeiumumilik veya avukatlık 
etmiş olmanın meırut bulunması da 
noter olmak isteyenlerin hukuki bil
gilerini tatbik sahasında tekemmül 
ettirmi' olmaları düşüncesiyle kon
muf isabetli bir kayıddır. Kanunun 
aradığı bu kayda göre açık noterliğe 
talib çıkmadığı takdirde diğer şart
ları haiz olanlar arasında imtihan ya
pılacağı ve imtihan mevzuunun neler 
olduğu ve talihlerin teaddüdü halin
de aralarında miiaabaka yapılacağı ve 
bunun arasında dil bilenlerin tercih 
olunacağı bu babın ııra ile maddele
rinde teabit olunmuftur. Kanuni salilıiyetlerine göre ifa e

decekleri hizmetler bakımından hal- Projenin eıtculan: 
kın güvenini haiz olmak lizım gelen 
noterlerin bu vazifelerinin ehemiye- Doksan bir madde olan proje 7 inci 
tiyle mütenasip evsaf ve ıeraiti haiz maddeainde noter olmanın vasıflarını 
bulunmaları ve noterliğin bir meslek tayin etmektedir. Bu vasıflara göre 
sayılarak bu işde tecrübeli zevatın türk olmak, medeni ve siyaat hakları· 
yeti§tirilmesi ve bu itibarla hal ve a- na ıahib bulunmak, yirmi be§ yaııru 
tilerinin temini esbabının derpit 0 • bitirmit olmak, askerUk fili hizmetini 
lunmaaı ve halkın selametle işlerini yapmıı veya hizmete elveritli olma
gördürmek ve haklarını korumak üze- dığı anlatılmıt bulunmak, batkaaına 
re tanzim edecekleri evrak ve sene- geçer veya yapmaya mani haatalığı 
datı tevsik ettirmek üzere emniyet ve bulunmamak, yabancı ile evli olma
kolaylık gösterilecek hükümler kon- mak, Türkiye hukuk fakülte•inden 
ması llizumu atikar ve imparatorluk çıkmıı olmak veya ıiyaaal bilgiler o
devrinde muvakkat bir kanun olarak kulundan veya yabancı bir memleket 
neıredilip cüzi tadilatla bugün meri hukuk fakültesinden çıkmış olup 
bulunan kanunun ihtiyaca yeter olma- Türkiye hukuk fakülteleri program· 
dığı derkir bulunmakala bu mühim !arına göre eksik kalan derslerden im
noktalar nazara alınarak hazırlanan tihan vererek taedıikname almıı olmak, 
layiha encümence esas itibariyle ka- teref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan 
bul edilmiştir. dolayı mutlak bir surette ve kaadi bir 

Layiha havi olduğu hükümler iti- cürümden dolayı üç ay veya daha faz. 
la hapis cczaaile mahkf.ım veya bu ka

bariyle umumi hükümlerden bahis kı-
ıımdan batka ıekiz bab üzerine tas- bil ıuçlarla hapsi müatelzim herhanıi 
nif edilmittir. bir cürümden dolayı ceza takibi altuı-

Umumt hükümler, altı maddede her da bulunmamak, cezai veya inzıbad 
ut.iye mahkemesi kaza çevreıinde bir bir karar neticea.inde hikim, memur 
veya birkaç noterin bulunacağı ve no- veya noter olmak ehliyetini ka~tme
terlik dairelerinin kurulacağı yer göı mit olmak, m~lek teref veya hayaiye
terilmit ve yabancı memleketlerde tine uymıyan halleri bulumnaml.f ol• 
noterlik itlerinin konıoloaluklarca mak, hileli ve takıiri olmıyaraık iflia 
srapıJMaia tMrUa. Julmmıı ve noterlCJ- etmit i.e itibarını iade etmit <X
r ln J llm ve hayır mUe'!5'!5c cl crl azalık• --1ır. ~-..ı'I ltı iti~ edi-.M 
lariyle kaza mercilerinden verilecek veya men!cllt mmuıtııl nae Üumı .,,~ • 
herhangi bir vazifeden batka hiç bir natmıı yahud ahlakça halkın iÜ"JliQİ 
i,ıe meşgul olamıyacakları ve borsa giderecek bir hal ile dile •lmit olma-

mak, en atalı bet •ne hakimlik, 
oyunu ve ticaret itleriyle uğrapmı- milddei umumıUk, yahud at'lllkathk et
yacakları ve bqkalarma kefalet ede-
miyecekleri bu itlerin noterlik vazi- mit olmak şarttır. 
fesiyle telif kabul etmiyen ve itima- Projenin diğer kısımları; • 
dr sarsabilen meşgalelerden olmak dosya ve kayıdlar, ıa-..ım, tasdik, 
mülahazaıiyle kanunda açıkça ıöste- tebliğ, notesı-..ıctmfne gelenlerin ehli-
·1 · t• y•• .-e tarafların rızalarını ogrenmc 

rı mış ır. . . ve al&kahlarla phidlerin dinlenmcai, 
Noterlerin tatil günlerınde 1! yapa· noterlerin vazifeleri murakabe no

mıyacakları tabit olmakla beraber me- terlerin yapmaları ;a.sak olan haller 
tinde ipret edildiği üzere vuiyetna- • . 

. . ı·kmesine ve za- ve malı me.uhyet, noter yanında sa-
me tanzımı veya gec 1 1 1 ri 1 • 
rar umulan akid ve itleri yapabilecek- ııan a~, noter Ucret e • noter ertn 

1 l lt ddeye kaydolunmuı ve mczunıyetleri, noter yardım sandıtı 
er • ıncı ma bük i 0 d add 1 · ih i ancak zaruret ve müıtaceliyet eebeb- Uml~r ne aı m e erı ,t va et • 

!erinin tanzim veya tudik olunacak mektedır. 
evrakta ıöaterilmeai lüzumu itaret o
lunmakla bu hükmün yalnız yerinde 
tatbik edilmesi makıud olduğu teba
rUs ettirilmittir." Layihanın yedinci
den yirminciye kadar olan birinc:.i ba
bı noterlerin tayini ueullerlne müte
dair hükUmleri göstermektedir. 

Hlkimlik, memur ve avukatlık gi
bi bütiln mesleklerde aranılan vasıf 
ve tartlara mütenuır olan noterlik 
hakkındaki kayıdlara bir de itimad 
ve emniyeti ufak bir fÜpheye düfUre
bilecek hallerle Arlh olarak lliveten 

Fabrika bek~lsl 

sabun kaıaıında 

nasll öldürüldü 1 

İç Bakanhk, dahiliye bUdceıinden 
açık maap alan memurların isimlerini 
teabit etmit ve bQ memurların aıli ma
Aflan ile nereden açık maap almakta 
olduklarını bir U.te halinde viliyetlere 
blldlrmittir. Bu açık maqı alan dahili
ye memurlan açık bulunan ve açılacak 
olan münhallere tayin olunacaklardır. 
Bunların tamamen tayinleri yapıhp 
bitmeden dıtardan dahiliye tetlrilatına 
memur alınmıyacaktır. 
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- Bu aktam bize gel; bizim biz. 

metçinin jübileaini kutlıyacağız!. 

İıtanbul, (Husuat) - Küçillıcpuar
da Abun fabrlkaamda iflenen feci ci • 
nayetin tahkikatına ehemiyetle devam 
edilmektedir. Cinayetin itlendiii fabri· 
ka Kantarcılar caddea.inde Sabunhane 
aokaitndadır. Cinayetin itlendiii gün 
imalithanenin ıahibi Ahmed Nuri fab
rika bekçisi Şevkiyi aranuı, bir türltl 
bulamamııtır, bunun Uz erine polise 
müracaat etmiştir. Polis fabrikada yap
tığı araştırmalarda sekiz metre derin -
likteki sabun kazanına bakmıf, kazan 
içinde bir çuval parçası gönnU§tür. Bu 
çuval çıkarıldığı zaman içinden elbise -
siyle birlikte bir kemik yığını haline 
gelen Şevkinin cesedi görülmüştür Ce
sed morga gönderilmiş ve zavallının bir 
cinayete kurban gittiği anlaşılmıştır. 
Bunun üzerine fabrikadaki g amele .sor
guya çekilmittir • Ameleden iki kip -
nin verdiği ifadeler tUpheli görülnılif • 
tür. Tahkikata devam edilmektedir. 

Umumi meclis azalanmn 
yol masraflan 

Vilayetlerin umum! meclis azaları
nın, içtima zamanlarında intihab daire
lerinden villyet merkezine ve viliyet 
merkezinden intibah dairelerine vuku 
bulan seyahatlerinde nakil vasıtası nis
betinde yol masrafı verilmesi kararla§· 
nuıtır. Yol masraftan kilometre hesa -
blyle naklettirilmiyecektir. Umumi 
meclis azllannın yevmiyeleri ise 8000 
kuruı üzerinden tahakkuk ett;,.;ı .. ~ ... k · 
tir. 

Yeni vatandaşlarımız 

Hicret ve iltica ıuretiyle yurdumu
•• celmlt bulunan 7 53 türkün vatan
dqlığımıza ahnması yUksek t:uı ~iktr" 
pkmııtır. 

\ 

Yeni adliye tayin kararnamesi 

Adliye Bakanhğı, hakim ve müdde
umumiler arasında yeniden tayin ve 
tahviller yapmaktadır. Bakanhk bu hu
ıullta yeni bir kararname projesi hazır
lamış ve pro.ie vüklek taıtika arzedil • 
llllatfr. 

Yeni argo! 
Bir taraftan lstanbul muharrirleri 

''.A.rgo"nun lehinde yazı yazıp du
rurlarken bir tualtaa da mekteb
Jerde imtihan mnlimJ devam edi-
yor. 

Bu iki hldiıeaia biribiri ile ne•
/ikası var? diyecelrlinis. Fakat de
meyin de sokaklarda, bahçelerde 
rastladığını• mekteb çoculdarııua 
konufma/arına dikkat edin. Bunla
rın bu gQnlerde, en siyade, dUlerin
de dolapn kelime "çakmak" mud• 
rıdır. Bu lı•lime bisim talebelill· 
misde yolrtu; batt• bundan oa •ae 
aaceki talebelerin vokabaleriade dt 
buna tesadQ/ edilerMsdi. 

"Sınıfta dlJnmelı,, mana11na gelen 
bu yeni maadarın aksanlı bir teı•ı
lusla, ıayle Jıullanıldılını du,,,yor· 
•unu•: 

- Ben tarihten çattım. 
- A• al•a. ri7asiyul hal de 

çaktırıyordu. 

- Tabiiyeden çakıp çdmadıfı
mı bir tOrllJ IJfrenemedlm. 

E•kl argoda da "ça.tmak"' ielimai 
yok dt!ğildi. Fakat onda bu lıelime 
"anlamalı''. ve ••rw i~melı'' manbı
ııa gelirdi. 

Demek ki genç nesil arasında yep
yeni bir argo doğuyor. Bakalım, bir 
müddet sonra, "Argo" bildiklerini 
söyliyen ve bun/arz yazılarında Jcu/
/anmak/a öğiJaen muharrirler ne ya
paca/rlarl - T. I. 
Bahçıvanlıkta empreıyonizm ! 

Bir makale ıördüm; okudum di· 
yemem, vaktim olmadı. Fakat bafb
imı belledim. Şu: "Bahçıvanlıkta 
empreayonizm". Aman, yapmayın! 

Bu aona "izm" le biten kelimelerin 
modau babçelse de bir ıirecek olur
sa o gMD.8n, pnç bahçıvanlarm 111r
pnı, balcbnm. yapııkan otunu, ele
" dikenini, ctallaruu, yapl'aklanm 
701arak bize "en ıüzel çiçeklerdir'' 
diye bbal ettirmİJ• kallamlanndan 
korbnm. 
o~: 

- ~ Wrlms Wik &ili 

Deaenis: 
- Eıki zevkli adam, hila, orta • 

çat si~elderini anyor ! 
Diye Iİze çıkııır ve : . 

" Yapraiı yolunmuı ısırganla bo
durlqbnlmıt deve dikeninden anla
auyan zevluizler" diye makaleler ya
zarlar! 

Hi:lmetçiler ! 

Belediye kanununun bianetçiler 
hakkındaki maddelerinin daha esuh 
bir ıurette tatllik edileceiiai ıazete
lerde okuyoru. Şehirlilerin bu ezeli 
derdine bir çare buhneık, muhakk•k 
ki, hepimiai az çok, aevindirecektir. 

Bu derci, yalnız Wzcle delil. Avnı· 
pa ve Ameribda da kendini bütün 
tidcletiyle SÖlterİJ'CW olacak ki ge
çmierde iqiliace bir miaab mecmu
aunda fÖJ'le bir fıkra okudum ı 

., iki ........... .,.. 1 

- Mqallah, bu uırda bir kapıda 
yirmi bet sene oturan hizmetçi de bu
iunuyor, elemek! 

- Hayır, öyle delil, bu aenenin 
yinni beıinci ~tçisini ~ttuk ela, . . " onun ıçın ... 

Henri Velvil imünde bir ameri
kan doktoru, ameliyatla eıelderi 
ıençleıtirmeie ve ömirlerini uzatmı
ya muvaffak olmuttur· 

Eğer Amerika' da da hayattan ce
fa ve mqakkatle ıeçiyoraa, bu genç

le,mekten ve bu ömür uzamasından 
eıekler fayda delil, zarar ıörecekler• 
dir. 

Fakat Amerib'nın eteklere ver· 

dili bu ehemi~te bakılırsa, bu ıüzel 
ıözlü ve aabırb bayvanc:aiızı "mo
dem memleketle,. yaluımu" bir va-

. ııta olarak telikki edemeyiz artık. 

Maliim ya, bir muharrir bu fikri mü
dafaa eden kocanwn bir meıkale yaz. 
iDii ve lıııütin •klerin mmnlekettea 
ıiriilip plranla.um iltı "ati 1 

ElazıO ağırceza 

mahkemesi reisliği 

Temyiz Mahkemesi raportörü B. 
Münir Altıok'un Elazıi ağır ceza 
mahkemeıi reiıliğine tayin edildiği
ni memnuniyetle haber aldık. Bay 
Münir Altıok adliye mekanizmasının 
muhtelif yerlerinde çalıımış ve dai
ma temayüz etmiı kıymetli bir adli
yecimizdir. Kendiıine yeni vazif esin
de de muvaf fÜl)'cticr dHcrb. 
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Balllk Antanll i~imaı 

BaltJk Antanbnı teıkiı eden Eıton
)-, Letonya ve Litvanya hariciye vekil
leri geçen gün Reval'cle içtima ederek 
.\vrupa kıtaaırun bu köteainde ıulhun 
"e müsalemetin takviyesine yardxn e -
dec:ek kararlar vermİJlerdir. Reval içti
--., 1934 eenesi eylulünde üç küçük 
'-lbk devleti arasında aktedilen "traite 
lf'entente et de collaboration" un 
~ ikbzaudır. Bu devletler, dört 
leae kadar evvel muahedeyi imzalar. 
lrea, Balkan Antantmı örnek olarak al
dtldan için Balkan halkı, Baltık memle
lretlerinin mukadderab hakkında alika 
IÖatenniıtir. 

Çarlık Rusyaaı harbm 80alanna 
~ yıkıldığı zaman enkazı üzerinde 
~ devlet kurulmuıtu; Polonya, Fin • 
~iya, Estonya, Letonya ve Litnn
h. Bu beı devlet, harbi takib eden ae
"-ler zarfmda ruı korkusundan ilham a
'-- aralarında bir itilaf akcletmefe te
tehbia etmiılerdi. Fakat ba tqebbüa 
tiriimedi. Polonya, diier dört deYlete 
"-zararı çok büyük ve Avrupa mnae
'-inde ebemiyetli rol oynamrya ~ 
'-el bir devlet olduğundan Franaa'mn 
ittifakına ainfi. Finlandiya ela tedricen 
İelwıdinavya pupunu tefkil eden dev
letlere meylettiiinclen üç küçük devlet 
>.anız kaldılar. Bu devletler arasında 
bir antant teıkili de kolay bir iı olmadı. 
Sovyetlerle müıterek hududlan olan 
tıtonya ve Letonya, büyük kcımıula
t'andan korktuklan için Polonyaya 
lbeylettiler. Litvanya ile Polonya ara
.. ndaki Vilno ihtilifı dolayıaiyle bu 
~çük devlet de Sovyet Rusyaya mey
letti. Bu sıralarda Baltık mmtakaaı, 
ı..,.bdan evvel, Çarlık Ruayuı ile Avua
t11rya İmparatorluğu arasında nüfuz 
'-iicadelesine sahne olan Balkanlara 
~emekte idi. 

Almanya'da Hitler'in ikbdara seç
._,. üzerine enternasyonal münasebet
ltrin girdiği yeni istihale kaJ'fıaında 
'-ıtık memleketleri, Balkan Antantmı 
Otnek alarak 1934 cylul muahedesini 
İınzaıaımtlarda. Dokuz maddeden iba
l'tt olan bu muahede ile üç devlet, harİ· 
ti ıneaelelerde biribiriyle iatiıare ecle
"k elbirliii yapmayı teabhüd etmekte
llirı.. Hariciye ..mu-i ....- iki el. 
f• içtima etmekte ve üç devleti alika

eclen mueleler bu içtimalarda sö
~ ıülmektedir. Reval içtimaı, 1934 ae • 

"esinden beri yapılan içtimalann ye-. . . . . 
un ~ 
Balbk Antanb akcledileli, dört sene 

olmakla beraber, üç devlet araımda da
ha ulu bir iıbirliği yapılmasına engel 
~ vaziyet, Polonya ile Litvanya ara· 

da yirmi Hne)'e yalan bir ....-elan 
laeri
1 

' devam eden Vilao ihtilifı idi. Ma
'1.ndur ki bu ibtiW yüzünden llııi dev
let arumdaki siyasi münuebetlw ke
'İhnqti ve her an barit teblikeU mev
~clu. Polonya, nihayet, bir kaç ayn
,.el Litvanya'ya tevdi ettiii bir ültima
~ ile bu meseleyi halletmiı söriinü
tar. Bu Vilno ibtilifiyle beraber Balbk 
taaeanleketleri üzerinde uıb charan bir 
~. da ortadan kalkmıt oluyor. Bina
tnaleyh bundan 10nra üç küçük Baltık 
deyleti araamda daha nla bir teaanüd 
~l'Ulmaaı beklenir. Esasen kollelctif 
ıa_..., sisteminin yıkılması ela böyle da
"- sıla bir teaanüclün kurulmumı istil
~ etmektedir. 
ı._ Küçük devletler arasında her an
~ sulh için bir kazanç telakki edil. 
~ lizımdır. Anupa'cla bafbca dört 
~çük deYletl• srupu vardır: lakan
~avya, Balkanlar, Orta Avrupa Ye 
~ &TUPlan. lakandinavya crupunu 
~kil eden devletler arasında çok sıla 
lai; teaanüd vardır. O kadar ki burada 
'-iç bir büyük deYletin nüfuz iddiası 
>oktur. Balkan memleketleri arasında 
~ böyle feyizli bir tesanüdün kuruldu· 
~artık iddia edilebilir. Geride bir Bal· 
lılt bir de Orta Avrupa gnıplan kalıyor 
~ birinci zümrenin bu hayD'b yolda 
~Yli ilerlediğini bize Risa içtimaı an
ı... bnıı oluyor. Orta Avrupaya gelince; 
:"'lll'a11 büyük hardan evvel bir ihtiras 
~!nai• olan Balkanlan andmnaktadD'. 
:""Mkanlardan Orta AYrUpBya naklecli
~ "harut fıçıaı" mn bu defa ela dünya
~ ~yıu felakete sürüklemesinden ne 
~ar korkulsa yerindedir. 

A.Ş.ESMER 

İsv~ kırahnın 
80 nind yll dönümü 

Stokholm, 14 a.a. - Kral Güatav'ın 
'tkıeninci yıldönümil yarın fevkalide 
~'rlak merasimle kutlanacaktır. Ec
~~ hanedan basından 19 ki'i selmiı 
~lunuyor. Finlandiya reisicumhuru 
~ yarın gelecektir. 
~ lsveç'in bütün tehirleri haftan bap 
0rıatılmıttır. 

8ir çocuk pençereden düştü 
l.tanbul, 14 (Telefonla) - Küçük 

da bir yaJında Midhat adındaki 
çocuk dokuz metre yUbeldiktelri 

eden clüterek öldü. 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 

Kastellonda çok şiddetli j &eaeral M•ll•• 
sokak muharebeleri oldu tetkik seyallall 

Valillslya tekrar bollbanlı•• edlltli 
Atina, 14 a.a. - Bll§ve-kil Metalııaaa 

Patraı'da 12 yeni mektebin temel ta
JUlı koyduktan ve feyezanlara mini 
olmak için Glok~ nehrinin mecraam-

Saraıoa, 14 a.a. - Dün öğleden IODra Kaatellon'a ıiren iHı da yapılan tashih ameliyatı töreninde 
frankiat kıtalan fehrin merkezinde aokak muharebeleri yapmak bulunduktan sonra halkın alkıtları •-
mecburiyetinde kalmıtlardır. Cumhuriyetçiler, nlerin damları- rasında Miaolonkiye avrmııtır. 
na mitralyözler yeri ettirerek f rankiatlere mukavemet etmi9lerdir. • Metaksas yanmda mahalli hükümet 

Japon yada 
-

Çin işleri 
nezareti 

kuruluyor 
Tokyo, 14 a.a. - İyi malQmat al

makta olan mahafile göre, ordu, ya
kında ihdas edilecek olan Çin i!leri 
nezaretinin Prens Konoye'nin riya
seti altında olmasını kabul etmi,tir. 
Ancak ikinci reisliği general Ugaki 
deruhte edecektir. Bilmukabele ordu, 
Çindeki bafkumandanın nefsi Çinde 
ihdas edilecek olan Çin itleri komi
tesine riyaset etmesini kabul ettirme
ğe muvaffak olmuıtur. Bu komite, or
du ve donanma mümessilleri ile ha
riciye nezareti mümessillerinden mü
rekkeb olacaktır. Komite, Çin işleri 
nezareti tarafından kendisine niya -
bet verilmif bir büro mahiyetinde o
lacaktır. Tokyo hükümeti, Çin'in ja
ponlar tarafından işgal edilmit olan 
kısmında yeni rejimin ihdas ve tesisi 
yüzünden tevellüd edecek askeri, si
yasi ve iktısadi meselelerin hepsini 
bu komite ile irtibatta bulunmak su
retiyle tetkik ve halledecektir. 

Siyasi ve lktıaadf itlerin idaresi. al
ril kuvvete ancak Çln'ln bu kmmm
da normal vaziyetin tekrar teeuihriin
den sonra rilcu edecektir. 

Bundan başka B. 1tagaki'nin prens 
Konoye ile görüştüğü esnada vücuda 

ançu o - n o 
Mançukuo'ya imtiyazlı bir vuiyet ve
rilmesi ve Çin'in iptidat maddeler ver 
mek suretiyle sadece mütemmim bir 
rol oynaması huıuıunda ısrar etmi§ 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Cenubi Cinde 

Bir Cin kasabası 

bombardıman edildi 
Hong - Kong, 14 a.a. - Bugün öğ

leden ıonra japon tayyareleri, ingi
liz hududundan otuz kilometre kadar 
içeri girerek Kvangtung arazisinde 
kain Lungkong ismindeki Çin kua
baıını bombardıman etmitler ve mit
ralyöz ateıine tutmu,lardır. Kasaba
nın sokakları bombaların husule ge -
tirdiği uçurumlarla doludur. Kasaba 
halkı iyi saklanabildiği için bombar
dıman kurbanlarının adedi azdır. 

I sumo :ıırhluı harba 
hasırlanıyor 

Şanghay, 14 a.L - Çin sularında 
bulunmakta olan ve cumartesi günü 
Vusung açıklarında karaya oturmuı 
bulunan lzumo adındaki japon ami
ral gemiıi, yüzdürUlmUı ve Yangçe'
ye götürülmil§tilr. Bu geminin hali
hazırda Hankov'a karıı nehirden ya
pılacak bir taarruzu idare etmek üze
re Nankin'e yaklaımakta olduğu söy-
lenmektedir. · 

A vuslurya borclar1 
etrafında müzakereler 

Londra, 14 a.a. - Maliye nazırı Si
mon burun avam tcamaraımda Avus -
turya borçları hakkında beyanatta 
bulunarak Avusturya borçlarını ga-

... • • erkanı, Polonya orta elçisi Kunter ve 
Ögleden aonra tehı! frankıat- diğer birçok Polonyalı entelektüeller 

ler tarafından tamamıyle muha- bulunduğu halde, Miıolinki muhaaa
aara edilmittir. Hükümet kuvvet- raaında ölen polonyalılar namına di
lerinin iman Ye malzemece zayi-' kilmi§ olan abideye gitmittir. 
atı ağırdır. Polonya orta elçisi Kunter söyledi-

.. •• ği bir nutukta, Polonya henüz daha 
Kaaıelwn duttü esir iken ölen bu kahramanların ha-

Salamanka. 14 LL - Dün akpm tıruını yadetmi' ve b\ı abidenin yu
aaat 9.30 da Kaıtellon'un frankiıt kı- nan - Polonya kardeıliğinin bir ıem
taları tarafından zaptedildiği regmi bolü olduğunu kaydeylemittir. 
bir tebliğde bildirilmektedir. Bundan sonra Metakaas general 

KaaıeUon diifıüiü mmaıı 

Kaıtellon, 14 a. L - Frankiatler, 
Kutellon'a girdiği zaman ıehirde 
1.200 cumhuriyetçi kalmııtır. Bunların 
yansından fazlası mukavemet etmeden 
teslim olmuıtur. Frankistler, demiryo
lunu iıcal etmeden evvel bir dütman 
zırhlı treni Vatanı istikametinde kaç -
mağa muvaffak olmuttur. İğtinam edi
len silah ve cephane mUhim bir miktar
baliğ olmaktadır. Şehirde kalan halkın 
11.000 kiti olduğu tahttıin edilmekte • . 
dir. 

Spirimiloaun heykelini açımı w son
ra gençlerin geçidinde hazır bulun
muıtur. 

Belediyede bir öğle ziyafeti verit
m it ve bu ziyafette belediye reisi i
le Polonya elçisi ve Metakaas Yunan
Polonya dostluğunu tezahür ettiren 
nutuklar teati eylemiılerdir. 

Ziyafetten sonra Metaksaa Agriona 
hareket etmit ve akf&Dl saat 19 da o
raya vannıftır. 

-
Fransanın yeni 

yaptıi.ı tayyareler 
Cephenin hatları, a1qaın, cumhuri -

yetçilerin ricat ettikleri Kastellon'a al
tı kilometre meaaf ede Almuora önüne 
kadar götUrülmilftür. 

Bombardımanlar de.,,... 
ediyor 

Valanaiya, 14 a. a. - BUrriyana ka
sabası ile Kaıtellon. Valanıiya yolu ü
zerinde klin diğer kaubalar, franlriat 
tayyareler tarafından fiddetle bombar
dnnan edllmlftlr. v~ dofru 
Jraçmakta olan halk arumda bir çok 
yaralılar bulundutu Mber verilmekte
dir. 

V almııdya bombardıman edildi 

tayyareleri, fecir vakti Valanaiya lan. 
nı civannı bombardıman etmi§ ve mü -
him hasarlara sebebiyet venniıtir. Bir
çok evlerde yangın çıknuftır, ancak te
lefat yoktur. 

Saat ı 1 de frankiıtlerin bet tayya
resi tekrar limana dönmÜfler ve tchrin 
v&n>flanna ekserisi yanıın bombaaı ol
mak ilsere bir çok bombalar atmıılar -
dır. Tayyare difi toplan, tayyareleri 
yüksekten uçmağa icbar etmiılerdir. 

Baraelonu bombardıman 
etmek iaıediler 

Baraelon, 14 a.a. - Bu sabah saati
kide frankist tayyareler Banelonu bom 
bardımana teıebbü.s etmitlerse de cum
huriyetçilerin mukabelesi üzerine bom 
balannı ıehrin dıpna atmağa mecbur 
kalmıılardır. Hiç bir ölil ve yahut yara. 
1ı yoktur. 

Eair edUen alman aakerleri 
Baraelona, 14 a.a. - Hav• ajansı 

bildiriyor: Şark cephe.inden bura -
ya gelen haberlere söre, bu sabahki 
muharebelerde on bir alman askeri e • 
ıir edilmittir. Muharebenin bidaye
tinden beri ilk defadır kıl, bir kara 
harbinde alman ukerleri esir alm • 
maktadır. 

Franko'nun elindekl eyaletler 
Bilbao, 14 a.a. - Reıunen tasrih e

dildiline care, Kaıtelon'un dilpneai 
üzerine, Franko kuvvetlerinin eli al • 
tında bulunan upanya eyaletlerinin ·
dedi 37 ye çıkmııtır. lapanya eyaletle
rinin umum! adedi 50 dir. 

lngiıere Burgoa hüküm.etini 
proıeato ediyor 

Londra, 14 La. - Burgoıt'aki inciliz 
ajanı Hodgaon'un, inpliz yiik gemile
rinin Frankiıt tayyareler tarafından 

bombardıman edilmealni proteato et• 
tneai için hariciye nezaretinden tali
mat aldığı bildirilmektedir. Öirenildi· 
tine göre, Burcoa bükümeti, birçok 
gemilerin ceza korkusu olmabızm ıi
lih kaçakçılıfı yapmak için ingilb 
bandırası Çektikleri cevabını vermit • 
tir. 

Pariı, 14 a.a. - Kabinenin bugünkü 
toplantısında hava nazırı Guila,ambre 
tayyare imalatı hakkında mufaual i
zahat vererek bilhana modem tay
yarelerden ilklerinin derpi! edil
diği üzere mayıstan i t i b a r e n 
seri halinde çıkmaya bqladığrnı ve 
bunlardan üç kifillk ve dört yUz kilo
metre ıilratlf bir filonun lnıUb krra
hnm ziyaretinde yapılacak geçld ra
mine ı,tirlk edeceflnl -'Sylemfıttlr. 

Hava nazırı yeni pllnın tatbik olu
nabileceğini ve yeni tesisat ve 45 saat· 
lik hafta mesaisi sayesinde planm i

. ala ın fazlaıiyle 
arıı 

Kabine elde edilen mWtlm neticeler
den dolayı memnuniyet beyan etmit 
ve proğramın tatbikine devam olun
masını taavib eylemiftir. 

Fransa nazarlar medisinde -
Bone d11 politikaya 

dair izahat verdi 
Pariı, 14 a.a. - Bu sabah nazırlar 

meclisi, reisicumhur B. Löbrön'ün ri
yasetinde toplanmı,ıır. Bu içtima eo
nunda netredilen bir tebliğ ezcümle 
diyor ki : 
"Nazırlar meclisi, millt müdafaa, 

mali kalkınma, tasarrufun korunması 
ve ekonomik faaliyetin inkitafı hak
kında kararnamelerin heyeti umuml
yeıini taıvib eylemittir. Ayrıca bari· 
ciye nazırı B. Bone, dıf politika vazi
yeti hakkında meclise izahat vennittir. 

Enternasyonal Balina 
bahğı konferansı 

Londra, 14 a.a. - Enternasyonal 
Balina balığı avı konferansı Amerika, 
Arjantin, Avuıturalya, Kanada, Da
nimarka, Almanya, Fransa. İngiltere, 
lrlanda, Japonya. Yeni Zelanda, Nor
veç ve Cenubi Afrika delegelerinin 
lttlrlkiyle bugün açılmııtır. 

lnriltere ziraat nazırı Morriaon 
a8ylediği açıht nutkunda geçen sene 
mevcud muahedeye nuaran sekiz bin 
Balina balılınm futa tutulduğunu 
kaydetmit ve konferansın vuifeainin 
bu muahedeye henilz iltihak etmemif 
olan devletlerin ittirlkini temin eyle
mek olduğunu söylemittlr. 

Jamaikte cıun '"' 
Londra, ı 4 a.a. - Royter ajanıınm 

Jamaikden aldığı haberlere göre grev 
ellerin çıkardıkları son karıtrklıklar 
üzerine yeniden mezkOr adaya takvi
ye kıtaatı gönderilmesine tuzum huıl 
olmuıtur. 

York kruvazörü takviye kıtaatmı 
hamil olarak bu ayın 20 sinde adaya 
celecektir. 

İngilterede 
büyük 

manevralar 
Londca, 14 a.a. - Deyli Te-1.graf ga

ut~inin ıbildiroiğine göre, ,arki İn
giltere sahillerindeki müdafaa kıtaları 
ve Ana vatan filocu, temmuz ayı zar
fına büyük manevralar yapacak ve 
Fönt-of-Fort ile Taymiı9 nehri ara
smda cereyen edecek olan manevralara 
donanmanın bUtUn deniz tayyareleri 
de İftir&k eyliyecektir. Hücum eden 
filo ile hava kuvvetlerine verilen va
zife, sahile ihracat yapmağa tet«>büı
tür. 

i..-ı tlllsl AffMya gWiyor 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Vlli B. 

Muhiddin UıtUndağ Atina paytahtı
nazırının daveti üzerine cuma günü 
Atinaya hareket edecektir. Belediye 
iktiaad müdilril B. Aaım Süreyya di
ğer bir kaç kiti ile birlikte kendisine 
refakat edeceklerdir. 

Tiyatro sanatının 
himayesi tedbirleri 
İstanbul, 14 (filefonla) - Artist 

B. RBfid Rıza İltanbula gelmi! ve ga
zetecilere fU beyanatta bulunmu,tur: 
"- Anadolunun tiyatro ihtiyacını 

kar,rlamağa uğrapn seyyar kumpan
yaların birlcftirilme.i hedefine giden 
bir yol üzerinde çallfıyoruz. Devlet 
ancak himaye edildiği vakit azamt 
randıman verdiğini bildiği tiyatro sa
natını içinde bulunduğu bugünkü vazi
yetiiıden kurtarmak istiyor. tıtanbula 
eski birliklerin defterlerinden ilk fC· 
killerin eaaaı ve prenaiplerini tetkik i
.çin geldim. Perıembe gUnü batta Beh
zad ve Nafid olmak Uzere bu itin ileri 
gelenleriyle bir araya gelip konu,aca
ğız'. Bundan sonraki çalıpnamrz muay
yen bir istikamet alacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partiainin bu lf
teki allkMı tiyatro unaıtmı ve bugUn 
batı bot bir tezebsUp içinde çahfaD 
peripn kumpanyalardaki cen~ laddad
ları mahvolmaktan kurtaracağız. 

Profesör Nissenin 
mukavel .. i uzatdaı 

ı.tanbul. 14 (Telefonla) - Mubve
leeindeld m6ddet bi4mek ibere olan 
profee& operatıör Nı..en ile yapılan 
yeni anlatma neticesinde müddet bet 
sene daha uzatılm19tır. Bu haber Uni
versite muhitinde memnuniyetle kar
şılanmıttır • 

Göçmen isleri 
İetanbul, 14 (Telefonla) - Bir müd

dettenôerl latanbul'da kom,u memle· 
ketler murahhulariyle Trabzon meb· 
U9U B. Huan Saka'nın reiıliği altında
ki heyet arMındakl müzakereler son 
aafhaaına gelmittir. B. Haaan Saka bu
gün Ankaraya hareket etmiftir. lakin 
umum müdürü Dr. Cevdet Ataaagun 
burada temas ve müzakerelerine de
vam edecektir. 

Şoförler için bir örnek elbise 

l.tanbul, 14 (Telefonla) - Şoförler 
için bir örnek elbiae modeli teabit e
dilıaiftir. Takai, husuıt ve otobüs fO· 
förleri a~ı biçim ve renkte elbise gi
yeceklerdır. Yalnız kasketleri farklı 
olacaktır. Hu.sual arabalarda çalrpnla
rın kaıketlerı~e kırmızı, taksilerde ça
lıpnların yefıl, otobila ıoförlerinin 
kasketlerine de sarı renk konulacaktır. -

Kardeı katili yakalındı 
lıtanbul, 14 (Telefonla) - Pendik 

civarında Yayalar köyUnde Seyid oğlu 
İbrahim, kardefi Zekeriylyı, ikieinin
de tanıdığı bir kadın yUzUnden taıban
ca ile öldürmUt ve hAdiaeden aonra 
kaçmıpa da yakalanmı,ıır . . -

Bu yıl okullaı;fian çıkan 
talebeler 

. İstanbul, 14 (Telefonla) - Bu yıl 
ılk okullardan 6 bin, orta okullardan 4 
bin, liselerden 2500 talebenin mesun 
olacağı anlatılmaktadır. ilk okullarm 
son sınıflarındaki imtihanlar bitmif 
ve okullar bugün kapanmııtır. ilk okul 
sergileri ı 7 haziranda açılacaktır .. Lise 
ve orta mekteb hazırlık kamplarına da 
19 haziranda batlanacaktır. 

rıntıi eden devletler konferansının 
hitamında neşredilen tebliği hatırl~~
mıf ve alikadar memleketler ~naf~ı
nin himayesi için alınacak tedbırlerın 
İngiltere ile Almanya ar•ında yapıl
makta olan mtızakerelerin neticesine 
bağlı bulunduğunu ilive ederek de
mittıir ki : 
"Eğer memnuniyeti muciıb bir tarz

da halledilmediği takdirde, İngiltere 

Franko'nun Li:ıbon' dald 
Büyük Elçiai 

Yeni yapllacak drltnotların toplan 
hükilmeti ıimdild ingiliz • alman te· 
diye anlapnumı preavia vermeden 30 
haziranda feahedecektıir. Binaenaleyh 
mezkOr tari1'ten itibaren icab edecek 
tedbirleri almakta ıaerbeat olacaktır. 

Lizbon, 14 a.a. - General Fraııko'
nun kardqi Ntkola Franko, Frankiat 
İıpanyanm ilk bU:y& elpl olarak 
dün akpm tayyare ile bara,a &olmit • 
tir. 

Londra, 14 a. a. - O.,.li Telpaf sa.,...inin hilclirdiiine söre, lnailt-. ve 
Amwika, istikbalde ,..,.....,lan dritaotlara 18 paaluk top lro,malmk husu
sunda mutablk kalmqlardır. Am.ika Yllktiyle ba ppta top ~için tek-
lifte ............ İle de ı...uı-., ... uwu. ......... lmlilito miktannm .... 
b1 ._.. tecavla ı•ıaıpııııi ileri .._it w ..... imıriae Ammika ...,._ 
...... tir •. 
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TllRllYE llSllll ................................................ 
Ortıa Avr..,a MYOSI 
SOM POSTA'da B. Selim R.cııb 
~' bir makale.-. ena A...u
p..... vazi,ıetİllİn dine ......,.. tle
ppruıliti-i yazarak.,_. ili: 

''Ananlar taraıfmdan çeWere ve-

nlen -- maddelik m..ı.t.raam ltir 
müzakere eaaaı olarak keılMal edilmit 
olmaaı, bir ara bir ha.,+i gerilmit olan 
sinirleri ............. Bir e ... aıö
riifmek demek, onu berveçhi Petin 
kabul etmek mana.ama aJma,..-. 
da, bu husu.ta k.onUfllHYa razı ol
mak ta nihayet miia•mahalrir dtitü· 
DÜfÜ ifade eder. Bunun netİıcMİ ola
rak elde eclilea malümatı ,e.teriJor 
ki lliiclet almanNın çelaıal ... k defte
tinin .... mevc1Mi~etini 1 .. ~a 
çallflDAk iatemiyorl.ar. Bu deuletin 
i.tildaliyeti çerçev.i dahilincle eııa 

senit bir muhtar idare ıu. l r=ı 
ikizam ediyorlar. Bazı aazete netri
yatmm çok defa cNzelen havayı ara 
aıra ihlal ettikleri görülmüyor de
iilclir. Fakat ıimcbye kadar gÖlıteri
lea iyi niyet aayeüıacle muhtelif ZGr

luklann önü almabilmittir ve cere ~ 
yan eden mii.zaktılleler bitmedea. 
binnetice mWbet veya menfi bir te· 
kil almadan. bu huuata kati bir biık
me varmak miimkiba olquyacıJmtır. 

Bütün tahminler, timdilik AYnlP& -
nm bu köteMnde sulhun kor-a> 
kurtanlabileceiini göeteriı,or. Ş.)l'et 
netice bmum aUi tekilde ç.-..., 
dünyanm ma•a«Mm bir b......,,e 
girmiye namzecl olcllliımu ıa-n 
kabul edip hareketimizi IMm • iaııi>
larma, uyduna.miz ıu.. ..... " 
BARIŞ HESABINA BiR ZAHill 

TAN'da B. AJ.aecl Emia Y.-... 
Hatay meael.-de Fr&DI& ile bir-
lafmaya Yal 

1 

-1 ....... - .. 

derek cii,,_ imi ı 
•• TüriUye hariç olm.k .._ ei-

han harbi, tirıı.i dirlii ,. ·y ı• • • 
vam ediyor, sicii,or. ı.,,...,. ı..t.i, 
uzak f&l"k aavqı, iktisadi bahraa. u
mumi bantı her gün tebclid Nen 
türlü türlü meeeleler, fiddete m.a
nan rejimler, cibaa Mrbİllİa bili. 
ralalarda deYam ettijimi ••••••• a • 
Nımet.lenlir. 

Ortadan kelhan IMr illPW ... ~ 
aele, cihanm hakiki banp kaıs ı •
ama doiru bir adımdır. Tiırki7e ve 
Fransa gibi ayni bant c..,-linde 
yer alan iki memleket arumda ua
ıe.,...,..aııklar .._.. ... •• eei, ı.iç fip
he ,_ ki, cl8n7a bM'lf ,,. i 7' umı 
l'8Cİktİrea bir imildi. 

Bu bakımdan ... icLli.da ....__ 
mak clojra olar:: Hatqda --. -
anlqma namma ka..aan uıfw, 
yalnız Türkiye, Franea ve s-i~ 
sevindirecek bir hadiee defilclir. 
Ayni zamanda umumi bant adma 
atılmıı bir adımdll' ki, hem yalaa 
tarkta, hem de A Yl'Upada bant na -
hunu ve istikrar üm.idlerini kanet
lendinneye hizmet edebilecektir.,. 

. EVLENME ÇMI 

KURUN'da B. Asım Us, clinkii 
bqyazıaını Kamutay enciimenleria
de müzakere edilmekte olan eYlen -
me yaımın indirilmesine dair olan 
kanun projeaine hurederek dif'or 
ki : 

''Acab bu hususta hüküme&lerin 
hiç bir müdahalede bukuunafa hak
ları yok mudur ? 

Almanya ve ltalya sibi otoriter 
rejim altındaki memleketl.rde bıii
kümetler muayyen bazı memuriyet
lere tayin edilenler için bu vazifede 
devam edebilmeii evlenmek tartma 
bailıyorlar. Nitekim daha bir iki 
hafta evel İtalyan hükiimeti ,.lürle
rin belediye reieleri, izalarmdı.n 
evlenmiyenlerİD vazifelerinden çı
karılacaklarmı tamim auretiyle t4 
lii etmiftir. Hülriimetlerin kendi em
ri altmda maq ile çalııtırdıiı •· 
kekler, hatta kadmlar için bu tarz -
da bir ·mecburiyet koymuı milli 
menfaat bakımmdaa makul söriile
bilir. 

Bununla beraber sençleri ha,..al& 
yetiftirmek için kurulmut olan muh
telif kültür müeueaelerinin, meldeb 
proaramlarınm, tahsil derecel.-inin 
de bu noktada mühim bir tesiri bu
lancluiu fÜpbeaizdir; gençleri en kı
sa yoldan hayat .ahasına çıkarmak 
iti her memleketin pedaeoldarmı 
s•rçekten çok dütündürecek bir mil
li .... ledir .,, 

Iran V eliah'dinin nifanluına 
hediyeleri 

lskenderiye, 14 a.a. - Batyekilin 
riyaseti altındaki İran heyeti kırala, 
İran Şahı ile oğlunun Prenses Fev
ziyeye gönderdikleri kıymetli ağır 
hediyeleri venniıtir. 

ilk arpa mahsulü 

İstanbul, 14 (Telefonla) - İstanbul 
mıntakaaınm ilk arpa mahsulü piyasa
ya getirildi ve utrldı İlk parti bet bin 
kilodur. 4.75 kuruetan satılmıttır. 
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Cephede mitralyöz atqiyle taarruz himayesi 
Saat"~nda dört tabur karaya çık. dar bir yere admı atmadan bekli

mıı bulunuyordu. Taburlar bir köp- Yor. 
rü batı tesia için ilerliyorlar ve bir Sabah oluyor. Ortalık aydınlanı. 
kilometre meaafe dahilinde bizden yor. Karaya çıkarılan bunca tabur 
ancak bir kaç nefere raatlıyorlar. birbiri yanında istif olmuş bekliyor. 
Bizimkiler yanlarındaki cephane- Fakat hiç bir kimaede ilerlemek için 
nin müaaadeai niabetinde atet ettik. bir tetebbüs yok. Hiç bir mukave
len aonra geri çekiliyorlar (bafka met görmeden yapılan bu ihraçta 
ne yapabilirlerdi?) bile ingilizleı- bütün nizam ve inti-

Şimdi Sovla körfezini emniyete zamlarını kaybetmiı, tabur ve alay. 
almak lazım geliyordu. Körfezin lar birbirine karıtmııtı.Ne tabur, ne 
tarkmda kurumuı bir tuzlu göl var- tugay ve ne de tümenler hududları
dı. Bunun cenubunda ve hemen sa- nı, hedeflerini ve vazifelerini bilmi
hilde Lalababa tepesi ve ıimalde yorlardı. Bunu düzeltecek yegane 
İngilizlerin 10 rakımlı tepe dedik. kiıi yani 9 uncu kolordu komutanı, 
leri Softatepe var. Gelenlerin gözle- Jonkıl harb gemisinde uyuyordu. E. 
ri buralara takılıyor. Bunlardan La- vet, mecazi manasında değil, tam 
lababada bizim 70 mevcudlu bir pi. hakiki manaamda uyuyordu. 
yade bölüğümüz, l O raknnlı tepede Harb gemisindeki minderler gü
de yüz mevcudlu bir jandarma bö. verteye çıkarılmıf, karargah subay
lüğümüz var. lngiliz yeni orduau- lan bunların üzerine uzanmıştı . 

nun kıtalarına ilk olarak Lalababa. Stopford kamarasına çekilmiş, zin
ya hücum etmek nasibi düşüyor. in- delik ve taravetini toplayabilmek 
ailizler hemen sahildeki bu tepeye için uykuya dalmııtı. Ne karadaki 
doğru ilerliyorlar. Bizimkiler bir tümen komutanlariyle irtibat tesisi 
tenvir mermisi atıyor. Arkasından için bir subay dışarı gönderilmiş, 
da tüfek kurıunlan takip ediyor. ne de karaya çıkan tümenler gemi
Cene İngilizlerin ifadeaine göre ye bir haber iletmiıtiler. Binaen
'"ingiliz zabitan Ye efradı dökülme· aleyh kolordu komutanı ve erkanı 
ie baflryor'' ilerleyenler iki tabur, da karaya dair bir teY bilwned.ikle
yani 2000 kifi, müdafaa edenler 70, rinden onlar da ba~umandanhğa 
bir müddet sonra Lalababa dütüyor. bir §eY bildirmemi~lerdi. 

Y alnrz burada bir §eye dikkat et. Bu nasıl böyle olmUftU. Onu an
mek lazım. Bir çok defalar ve meae- lamak için evveli bu babacan ihtiya-
1i. Conkbaymna ilerleyen general rm bu sahneye ne auretle geldiğini 
Jonatonun tugaymda olduğu gibi bilmek lazımdır. 
İngilizlerin "ıwıun ıurasında tek bir Daha Anafartalar harekatı ba§
tugayız (yani 4000 kiti), bir tabu- lamadan Hamilton gelecek kuvvet
rumuz da geride kalırsa Üç taburla lerin baıında liyakatli bir de ku
nuıl ilerleriz veya harb ederiz'' di. mandan gönderilmesini ve bunun 
yerek hiç bir mukavemete maruz Fransadaki sahnei harbde yetiımiı 
kalmadan durduğunu çok gördük. tecrübeli generallerden olmasını ve 
Türk iae 70 kiti olduğu yerde dahi ezcümle general Bing veya Ravil
kurtunlarını aıkmaktan çekinmiyor. sonun gönderilmesini teklif etmitti. 
lfte bizimkilerin kahramanlıklan. Ona bu generaller Fransa sahnei 

Lalababadakiler de yapabilecek- harbında mühim vazifelere tayin 
)eri azami müdafaayı yaptıktan edilmiılerdir, gönderilemez dendi. 
ao11ra dağılıp geri çekiliyorlar. Bunun yerine onuncu tümeni teşkil 

Yazan: M. Şevki Yazman 

~ima$! '8rttı. 
Bütün İngiliz ordusunda bu vasfı 

haiz iki general vardı. Bunlardan 
birisi de o kadar şitman ve iri idi 
ki bu hali ne Çanakkale siperlerin
de gazmesine ne de ata binmesine 
müsaid değildi. O halde kala kala 
bu kolorduya bir tek zat yani ge
neral Stopfordun kwnanda etmeai 
li.zımgeldi ve "ehliyetin" değil de 
''kıdemin" icabma uyarak bu zatı 
buraya tayin ettiler. 

Mamafih Sir Fredrik Stopford 
için ne fena bir insan, ne de hatta 
fena bir asker denebilir. ''Bulundu_ 
ğu vazifelerin hepsinde keskin ve 
cevval bir asker olduğu ve bütün 
hayatmı mesleğine haarettiğini is. 
bat etmittir. Temasta bulunduğu a
damlara nezaket ve §Ahsi cazibe. 
siyle kendisini sevdirmiıtir." Hula
aa hoıtu, iyi idi, zeki idi ve bunlara 
benzer bir çok hassaları haizdi, fa
kat kul kusursuz olmaz a, iki de 
ufak mahzuru vardı. 

Evveli. ihtiyardı (61 yaşmda) ve 
bağırsaklarından rahatsızdı. Sonra 
da şimdiye kadar hiç harb görme. 
mişti. Bürodan yetif111işti. Eh şimdi 
bu tafsilatı aldıktan sonra Sovla 
körfezinde bu muhterem ihtiyara 
bu sabah uykusunu çok görmezsi
niz zannederim. Hele gece bağır
sak sancısından uyuyamamışsa. 

Sonra bir ıey daha vardı. Bu sa. 
hah uykusu için İngiliz ordu komu
tanmdan yani Hamiltondan bile 
zımnen müsaade almıflı. Bakmız 
nasıl: 

Hamilton Sovla pli.nlarmı gayet 
mahrem tutuyor, kimseye göstermi
yor, kolordu komutanına bile ancak 
22 temmuzda bunu aç:yor. Bu pla
na göre Hamilton kolordunun fecir
den evvel Mestantepeyi (İngilizler 
buna Çikolata tepe diyorlar ) ve bu
nun gerisindeki sırtlan almasmı bi. 
rinci derecede ehemiyetli görüyor 
ve taleb ediyordu. 
Bunwı manasını ilk anda kavra

yamayan tetrifat dütkünü kolordu 
kcxnutanı der:hal cevap veriyor. 

- Kolorduma böyle terefli bir 
vazife tevdi ettiğinizden dolayı çok 
bahtiyarım. Sonra pli.um heyeti u
mmniyesini tetkik ediyor, ümidinin 
fevkinde buluyor, onun için de 

''lngiltereden hareket ettiğimden 
beri Çanakkale sahnei harbindeki 
vaziyeti mevcud malumat esuı üze. 
rine mütemadiyen tetkik ediyor
dum. Bu tetkikattan elde ettiğim 
neticeler tam sizin planınızdaki ic
raata mutabıktır. Hulasa plan mü. 
kemmeldir, muvaffak olacağıma e
mınım. Bunu kim düşünmüş ve ter· 
tip etmitae ıayl"..nı tebriktir.'' 

(Sonu var) 

İNGİLTERE KIRAL ve KIRALİ(ESİ İÇİi 

Versay sarayının 
meşhur aynalı salonunda 

verilecek yemekte 
On dördüncü Lüi zamanı kıyafetinde 
pudralı 75 metrdotel hizmet edecek 

/ngiltere kıral ve kıraliçesi çocuklariyle beraber 

hepsi fransrz, vakur ve uzun boyludur. 
Hepsi, on dördüncü Lui asrı modasına 
uygun giyinecek, perukaları pudralı 
olacaktır. 

Yakında Fransayı ziyaret edecek o· 
lan İngiltere kıral ve kıraliçesi şere
fine yapılacak kabul resimleri, gezin
tiler ve sairenin programı bütün tefer
ruatı ile tesbit edilmiştir. Kıral ile kı-

Şeref masasının arkasında 30 metr
raliçe Versay'a da gidecekler ve bu dotel bulunacak ve bunlardan her biri 
ziyaretin en parlak tarafı, buradaki iki misafirin hizmetine bakacaktır. 
sarayın meşhur aynalı solnunda veri- Fakat, iç avlulardan birinde kurulacak 
lecek öğle yemeği olacaktır. Fransız 

l . . olan mutbaktan aynalı salonun yanın-
gazete erının yazdığına göre bu yeme-
ğe cumhur reisi veya bir nazır tarafın- aa ofise kadar yemekleri getirip gö-
dan her hangi büyük bir misafir sere- türmek üzere, bir çok da yardımcı hiz-

f . ' met görecektir. 
ıne çekilen her hangi bir ziyafet de-

ğ.il, Fransanın milli saraylarından bi- Yemek listesi 
rınde İngiltere kırat ve kıraliçesini 
kabul etmesi manası verilmek ıazım- j Bay Karton tarafından intihab olu-
dır. Bu takdirde her şeyin azametli, rıan ye~ekler listesi on servisi ihtiva 

h b tl
. .. 

1 
k "k edecektır. Bunların hazırlanmasını 

ey e ı, guze , ısaca mu emmel ol- · k .. 
temın etme uzerc Fransa aşçılar ce-

ması gerektir. 

Fransa hükümeti, Veraaydaki bu öğ
le yemeltinin tertibini LUkaa lokantası 

sahibi ve fransrz aşçılar cemiyeti re
isi Bay Karton'a tevdi etmiştir. 

150 kililik bir ıofra 

Aynalı salona üç masa konacaktır. Şe 
ref masası .ortada ve altmış kişiliktir. 
Bu masa sarayın ön cephesine muvazi 
olacağından misafirler yemek yerken 
parkı görebileceklerdir. Şeref masası
nın sağıncia ve solunda beheri kırk be
şer kişilik iki masa daha bulunacaktır. 

miyeti reisi on aşçı başıya müracaat 
etmiştir. Bunların her biri bir tek ye
mekten mesut olacalrbr. 

Yemek listesi, İngiltere hilkümdar
larına fransız mutbak sanatının ince-
liklerini takdir ettirecek surette ta
mamiyle fransızvari tertib edilecek
tir . .Şarablar pek hususi bir itina ile se-
çilecek ve bazı şampanyalar kıralın 

doğduğu sene mahsulünden olacak, di-
ğer bazı Bugonya şarablarr ise filanca 
veya falanca tarihi hadiseyi hatırlata
caktır. 

~1 ol yerin bir piyetci 

'~--R A __ . o_v_o_] 
Ankara: 
------~ 

Öğle Neşriyatı: 12.SO Karışık pi 
neşriyatı - 12.50 Plik: Tiırk musikisi ' 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici 11a 
beri er. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Karışık pi 

neşriyatı - 19.15 Turk musıkısi ve hn• 
şarkıları (Servet Adnan ve arkadaşları) 
20.00 Saat aayrı ve arabça neşriyat - 20.ı 
Tiırk musikisi ve halk :;arkıbn (Nıhal " 
arkadaşları tarafından) - 21.00 Ko.1ferıı 
Şakir Karaçay (Esmanın başına gelenler 
-21.15 Studyo salon orkestrası:-1- St 
uss: Delirien. 2 - Tschaikowsky: Chant sa 
paroles. 3 - Schubert: Dreı Mılitar - :M:ı 
sche. 4 • Micheli: Bacı al Buıo. 5 - Zıkof 
Romenesca. - 22.00 Ajans haberleri -" 
22.15 Yarınki program ve İstiklal marşı. 

t~ıanlml : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plakla Tti,,_ 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pi 
tiırk musikisi - 13.30 Muhtelif plak n 
yatı - 14.00 Son. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla 
musikisi - 19.15 Konferans: Baktrkoy 
kevi namına Şukni Kafaoglu (Okul dışı 
da çocuklanmız) - 19.55 Borsa haberle 
- 20.00 Grenviç rasathanesinden naklen 
at ayarı - 20.02 Nezihe ve arkadaşları t 
rafından türk musikisi ve halk şarkıları 
20.45 Hava raporu - 20.48 Ömer Rıza ta 
fından arabça söylev - 21.00 Cemal KaJll 
ve arkadaplrı tarafından turk musikisi ' 
halk şarkılan - 21.45 ORKESTRA: l 
Veber: Frayşiıtz. 2 - Pesse: Monictto. 3 
Grik: Perkint süvit 2 - 22.15 Ajans b 
berleri - 22.30 'Plakla sololar, opera ve 
peret parçaları - .22.50 Son haberler ve e 
tcıi günün programı. - 23.00 Son. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 20.00 Brıı 
sel - 20.25 Londra - 22.00 Droytviç. 
SENFONİ VE ORKESTRA KONSEF 

LERİ: 12.00 Bcromünstcr - 14.00 Laypçıl 
- 17.00 Brüksel - 18.25 Lüksemburs 
19.10 Königsberg - 20.00 Sarbnik, Varş 
va - 20.25 Oslo - 20.30 Ştrazburg - 21. 
Bcrlin - 22.05 Lüksemburg- 24.00 Fra 
furt. 

ODA MÜZİCİ: 16.50 Berlin - 18 
Laypçig-21.30 Viyana -22.20 Kopenba 

SOL O KONSERLERİ: 14.10 Viyana 
15.'25 Hilverıum - -15.30 Viyana - 16. 
Kolonya - 17.15 Milano - 18.10 Varşo 
- 18.15 Doyc;landzendcr - 19.10 Be 
münster, Sarbrük - 19.30 Oslo - 20. 
Brün - 21.30 Kolonya - 21.45 Monte S 
ncri - 22.30 Doyçlanzender. 
NEFESLİ SAZLAR: 12.00 Dansig ve b 

c;ok alman istasyonları - 16.00 Frankfuıi 
- 21>.15 Doyc;landzender - 21.00 Stokbol 
- 22.30 Droytviç. 

ORG KONSERLERİ: 14.10 Frankfuıi 
- 18.20 Viyana - 18.30 Kownya - ıs.: 
Droytviç - 21.30 Hamburg - 22.40 J:i ' 
versum. 
HAFİF MOZlK: 5.00 Breslav - ().'! 

Hamburg - 6.30 Kolonya ve bir c;ok al~ 
istasyonları - 7.10 Kolonya - 8.30 Brvo'l 
lav. Frankfurt - 10.30 Hamburg - 12· 
8tutsart - 1'4.00 Stut art - 14.10 Koloıı1': 
- 14.15 er ...... u .,, .... 

16.00 Brcalav - 17.00 Beromunster, Prn· 
Münib - 18.00 Berlin - 18.30 Frankfurt -
19.10 Berlin, Doyc;landzender - 19.30 Brl 
lav, Viyana, Hanıbur~ - 20.00 Bcrlin 
21.30 Frankfurt, Sarbruk, Stutgart - 22. 
Kolonya. Viyana - 22.35 Königsberg 
24.00 Münib. 

HALK MÜZ1G1: 11.30 Stutgart --P 
$tutgart. 

DANS MÜZ!Ot· goo ~tutgart- 19. 
Laypçig - .20.ııo.;a)'}onya - 21.30 Bresla~· 

[KÜÇÜK DIŞ HABERLER J 
7 5 metrdotel 

Yemekte hizmet etmek üzere yetmiş 
beş metrdotel ayrılmıştır. Bunların 

Bu öğle yemeğinin tam 13.15 de baş- X Oılo - Parlamento, devlet daİ 

Sovla körfezinin içine ihraç yapan eden ve yetiıtiren general Ma- .ti lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iL 
tugaym iti biraz daha biçimsiz gi- hon'un bu kolorduya kunw.nda et. 

tayacağı hesah edilmektedir. Bu tak- relerinde erkekler nisbetinde kadın nır" 
dirde yemeğin 14.45 de bitmiş olması murlar kullanılması için hükümete ınt" 
ve bu dakikada misafirlerin, kahve iç- zuniyet veren kanunu 48 reye karşı 6 
mek üzere, kıraliçenin dairelerine geç- rey ile kabul etmiştir. 

l A X Vaıington - Ruzvelt ile yaptıl: 

diyor, mavnaları kayaya oturuyor meaini teklif ettiler. E Ya.zan: Alexis T ol.toi No: 120 -
miş bulunması azımdır. Davetliler sa- -'" lan bir görüşme neticesinde ayan v•• 

_ at ıs.ıs de şatonun parkına inecekler, 
- mebusan meclislerinin reisleriyle d Ye sahilden bir parça kurşun yiyor Bunu da Hamilton kabul etmedi. 

Ye İngilizler buna hemen ''kazazede General Mahon hayli kıdemli idi. _ 
tugay'' admı takıyorlar. Ve Anafartalara gönderilen 10 un. E 

Bu kazazede tugay da iıleri bir cu tümenin komutanı bulunuyordu. --hayli karııtınyor. Birbirlerinden ha· Binaenaley veni teıkil olunan ve o- : 
her alamıyorlar. Binaenaleyh derhal nuncu tümen de emrine verilen 9 un- : 
ileri hareket duruyor. Lalababaya cu kolorduya tayin edilecek gene. E 
çıkan altı İngiliz taburu aabaha ka- ralin uaulen bu zattan daha kıdemli ı ~ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

atlar kızakların yanında tepiniyorlar
dı, ve bunların yanında, nöbetçi nefer, 
kızağın ön tarafına dayanmış gocuğu
nun kollariyle tüfengine sarılmış, u
yuyordu. 

İki skici, hiç gürültü etmeden kulü
benin etrafını dolaştılar. Bastonları· 
na dayanarak durdular. Dinlediler. A· 
yın etrafında bulanık bir hale vardı. 
Kırağının kapladığı orman sessizlik 
içinde idi. Kulübede uyuyan biri bo· 
ğuk boğuk sayıkladı. Kızağın yanında 
bir at bütün karnile derin bir nefes al
dı. Ay ışığında, bir cesed gibi kaskatı 
yatan nöbetçinin sap sarı ve bıyıklı 
yüzü görünüyordu. 

Skicilerden biri : 
- Onu bağlasaydık ne olurdu? De

rin uykuda. Sonra dua edip ateşe atar
dık ... 

Öteki, sakalını öteye doğru uzatıp 
görmeğe çalışıyordu : 

- Gürültü eder, bagırır. İçeride da· 
ha on kişi var. 

- Öyle ise ? 
- Kafasına bir sopa indiririz ... Son-

ra, yine sopalarımızı arkasına dayayıp 
kapıyı'kaparız. 

- Petruşa, Petruşa (adamlardan bi
ri kulaklı başlığını takbih eder gibi 
salladı), sana bunu kim telkin etti? ... 
Kan dökmek ... İnsandır bu... Hayvan 
değil... Kitabda yazıyor: ''insan ateşte 
vaftiz olur - Ateşte ... ,, Halbuki sen 
onu sopa ile öldürmek istiyorsun 1 
Cehennemlik olacaksın ... 

-- Vebali boynuna... : 
- Bunu akla bile getirme. İsa rıza- E 

ıı için beni günaha sokmağa çalışma... : 
- Çabucak bu işi becerirdik, Hem E 

de gürültüsüzce... E 
- Böyle şeyler düşündüğün ıçın -

stareç Nektarii kim bilir ne der?... : 
- Ben iyilik etmeğe çalışıyorum. : 
Bir hal çaresi arayarak sustular. Ma- : 

vi ~arlar .üzerinden bir baykuşun göl- -
gcsı geçtı: Belki bir av bulacağını se- E 
ziyor ve gelip etrafında dolaşıyor, mel- : 
un 1 Kulübenin kapısı açıldı, Yova- _ 
kim'in karma karışık başı delikte gö- : 
ründü. Belki ~u dökmek için dışarı çı- : 
kıyordu .... İkı adamı görür görmez E 
"Ah!" dedi ve hemen geri çekilip teh- -
likcyi haber verdi. İki adam kar yükü : 
altında ağırlaşan dalların arkasına çe· : 
kildiler, arkaları sıra ıük\ınu ihlil e- : - (' 
den bir silah sesi işittiler. Ş°ehidlerle beraber ... ". Ve ayni zaman-

Uzun zaman koştular, izlerini belli da, skitin kapısı karJmmda, bir çatı al
etmemek için ivicaçh yollar çizdiler tına çan va:cifesi görmek \Uere aaılmış 
Bir ormanın çaldıklarından aşarak bir olan bir dökme lt>vhava bir. tahta tok· 
çay yatağına girdiler. Şafak sökmek ü- makla mütcmadiyt>n · vuruy<>rdu. Bu 
zere, ay gök yüzünde yükseklerde idi. ceza ona, oruç günü olduğu bald~ su
Yakmdan ağır ve gamlı bir ses geli- sayıp bir bardak kvas içmiş olduğun
yordu. dan dolayı starcç tarafından bir gün 

Andriuşka Golikof sabah duası çanı
nı çalıyordu. Arkasında kapsız, tilki 
derisinden eski bir manto vardı, fakat 
ayakları çıplaktı. Soğuktan yanan mo
rarmıf ayaklarını münavebe ile yerden 
kaldırarak Abbakum'un sözlerini te· 
ganni ~der gibi tekrarlıyordu: "FAki .. 

eve] verilmişti. 
"Biraderler" ve "hcmıireler" gürül

tüyü işitip dışarı çıkıyorlar, kadın ve 
erkek ayrı ayrı yaşamakta oldukları 

hücrelerini terkediyorlardı. Etrafı bir 
çitle çevrilmiş olan skit büyük değil· 
di. Müminlerden çoğu civarda, bir de· 
re kenarında, bataklıklar arasında ten· 

__ ,........._..._,...: cumh~r~eisi ile kırat ve kıraliçc araba- mokrat şefleri, parlamentonun 15 ha 
nıı~i2.\ıi•: tara bınıp Versayın koruluklariyle ha- ziranda tatil devresine girmesine karii 

: vuzlarını seyre gideceklerdir. vermişlerdir. 

§ Molyerin "lmpromptu .de Versail- X Atina - Dün, panhelenik atleti~ 
- les" adındaki piyesi de hükümdarlar müsabakaları nihayete ermiş ve kupa 

c.......;id2m!~~l.::..t..JJlL!ı~~~!!I § i~i~ h~_zırlanmış olan ç~dıra girilme- lar ile diplomalar bizzat kral tarafı 
~ 1 sını muteakib başlayacaktır. dan galiblerc verilmiştir. 

-::1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

lerini yüzlerine indirmiş - kadınlar. 
_ dökme levha, ay ışığında, ihtizaz ede· 
: rek boğuk boğuk inliyordu - cisma
: ni hayatın ezası • kar, lapçmlar altın--: da çıtırdıyordu .... - Müminler, kapının önünde, iki par
: makta haç çıkarıyor, Üzerlerini kırağı 
_ kaplamış direkli kiliseye tevazula gi-

--
E riyorlardı. Eski ananeye muvafık su
: rette rcemedilmiş aziz tasvirleri önün--: de ince mumlar yanıyordu. İçlerine 
- nüfuz edilmez ormanlar arasında bu -: mumlar mucize tesiri yapıyordu. Er-
: kekler sağda, kadınlar solda, diz çökü-- yorlardı. Aralarına, bir kenevir ipinin 
E üzerine, paçavralardan yapılmış bir 
: perde geriliyordu. 
: İki kayakçı, skitin kapısından soluk 
: soluğa girip Andrei'ye bağırdılar: --ha bir adada yaşıyorlardı. Bunlar da 

keçi yollarından birer ikişer geliyor
lardı. En uzaktakiler, - starcç müsa
mahakar olmadığından - geç kalacak
larından korkarak acele ediyorlardı. 

Skitin ortasında - iyice sıkıştırıl
mış ot yığınlan arasında - bir kilise 
ınihraıb - dört geniş köşeli çatısı ile, 
kütilklıı:r~ yapılm14 bir izba ki mer
kezinde sekiz k~li bir kule Ü%erinde 
bir kubbe ... Kapıdan giren müridler 
~larmı önlerine eğip kollarını gö
ğüalerine kavuıturarak cdcblc ilerli
yorlardı. Hiç de ihtiyar sayılmıyacak 
olgun ya§ta mujikler - kürkleri üstü
ne bezden örtüler geçirmif, bat örtti· 

- Vurma· Felaket 1 
- Çabuk git, stareçe söyle, kendisi

ni görmek istiyoruz .... 
Andrei'nin ruhu oruç, uykusuzluk 

ve ezeli gul6a yüzünden bir veter gibi 
gergindi. Korkarak elinden tokmağı 
diifürdü ve nefesi ke11ildiğinden titre
di. Fakat Nektarii ile şeytanlara hük-

metmeği öğretmiyor mu idi? (Bir aürü 
kadar kalabalık olsalar düşünceler ka
dar mezbul olabilirler mi?) bu sebcb
le, hemen içinden bağırdı: "!blis, düş
manım, uzaklaş benden!" Tokmağı 
yerden aldı, levhaya vurup, başım sal
ladı: "Beni heyecana vermeyiniz, de
fıoı.mu.,. 

- Andrei, sana söylüyoruz: Suba) 
la askerleri buradan beş fersah öteÔ 
bulunuyorlar .... 

- Hiç bu kadar hızlı çalma .... İşit 
cekler ... Yovakim de onlarla berabe 
sesi işitip onlara kılavuzluk edecelrl 
tir .. 

Andrei, dişleri biribirine çarpara1' 
- Stareç hücresindedir, doğruca y( 

nına gidiniz, dedi. 

Kayaklarının bağlarını çözdüler, 

çeri girdiler. İkisi de - Stepka Ba 
min ile Petruşka Kojevnikof - Pov 
neç Possadi ahalisinden idiler ve a1 
lık ve balıkçılıkla geçipiyorlardı ... i 
ki parmakla haç çıkardıkları için vo) 
voda onları soymuş, defalarla ifla 
sürükleyip hayvanlarını ellerinden il 
mıştı. Bir gün artık bu muameledt 

bıktılar. 1ki seneden beri karıları ' 
çocukları Viga manastırında, ve ke 
dileri de, avcılığın ve balıkçılığın sc 
kettiği muhtelif tenha yerler<le ikattl 
ediyorlardı. 

Yanında (Hepsi matruş, et yiyen ' 
tütün kokan) askerler oldugu halO 

bir subayın skitleri aradığı şayiası o 
taya çıkınca Nektarii bunları takib 
dip yollarını şaşırtmağı, ve şayet gı 
naha girmeden yapmak kabilse, D 
cal'm bu hizmetkarlarını ebedi sure 
te ortadan kaldırmağı Stepka ile pe 
ruşka•ya emretti. 

(Sonu var) 
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• . . HAYAT ve SIHAT ATATÜRK 

yaylaları 
---················································································"' 

Anadolu Yeni Türkiyeyi nasll yarath ! 
Bizim Anadolu halia yayla mem. 

leketidir. Tayyare ile yÜkseklere çı
kıp yukarıdan görmeğe lüzum kal· 
madan, bir kabartma harita üzerin. 
de, bakrldığı vakit Anadolunun hep
si birden pek büyÜk bir yayla gibi 
görünür. 

Tedkikini:r.i biraz derinle~tirirse
niz bu kocaman yaylanın içinde 
dört büyÜk yayla ayırd edersiniz: 

en iyi, bir taraftan da en fena. ik
limdir. Sert iklim inaaııa kuvvet ve. 
rir, fakat birdenbire kuvvet verdiği 
için ona dayanamıyacak kadar za
yıf olmamak ,.rttır. 

Yatlı olanlar, pek zayıflar, iler
lemit kalb haatalıiına tutuhnuf o. 
!anlar, damarlarındaki tansiyon 
yük&ek olanlar, iyi nefes alamıyan
lar, pelıı; ainirliler yayla iklimine da
yanamazlar. 

Yeniden doğan bu millet 
bir barış kuvveti olmakt.adır 

En geniı olanı Konya yaylası ( etra. 
fında dağlar bulunduğundan Kon
ya ovası da deriz), Kayseri yayla
aı, Kızılırmak yaylası, Ankara yay. 
laaı. 

Kabarbna harita üzerinde daha 
dikkatli bakınız, her tarafta - ar· 
tık aayılamıyacak kadar çok - yay
lalar görününüz. Onun için Anado. 
lunun bir çok taraflarmda yaz ge· 
lince, hava tebdiline gitmek yerine 
yaylaya çıkmak derler. ikisi halk 
dilinde bir manaya gelir. Fakat 
yayla havası, dağ havasına yakm ol
makla beraber, ova havasma, vadi 
havasına deniz kenarı havasına ' . 
benzemez. Yayla ikliminin ha&uaL 
yetleri vardır. 

Yayla, Amerikanm cenub kıamm
da bazı yerlerde olduğu gibi, pek 
yüksek, 6000 metre, 7000 metre o
hıraa oralarda iklim f&rtları pek çok 
değişir. O kadar yÜkaek yaylalarda 
insanlar adeta hatk• bir ırktan ge. 
liyormuf gibi olur. 

Fakat Anadolu yaylalarının yük
sekliği o derecede değildir. Konya 
yaylası 900 ile 1200 metre arasmda, 
Kayaeri yaylası, &§ağı yukarı, 1250 
metre, Kızılırmak yaylası 1840 met
re, Ankara yaylası 1150 ile 1300 
metre arasında yÜkaekliktedir. Bu 
sayıların tamamı tamamına doğru. 
luğu, tabii temin edilemez, fakat 
her ne olsa Anadolu yaylaları pek 
yükaek değil, orta derecede yÜksek 
yaylalardır. 

Anadoluda yaylaya çıkmanm en 
mühim hususiyeti yaylada çadır al. 
tında kalmak mecburiyetidir. Ça
dır altında, her iatikamettea gelebi
lecek rüzgarlara kartı dayanmak 
pek ıüç olur. 

Onun için yaylanm sert iklimi an. 
cak, zaten kuvvetli olup da kuvve
tini devam ettirmek yahud daha zi
yade kuvvetlenmek iatiyenlere yan
yabilir. 

G. f.. 

Macarisf anda yeni 
bir nazi partisi 

Budape,te, 14 LL - Dün. parli
mentoda yeni bir naayonal - 90ayaliıt 
partisi teşekkül etmiştir. Bu fırkanın 
adı, Naayonal - Soeyaliıt Hiriatiyan 
cephesidir. Bu fırka, meclisteki üçün
cü nazi fırkasıdır. Dokuz azadan mil
rekkebdir. Bu fırka ilk iki fırkanın git
tiği yola gidecektir. Maamafih yeni 
fırkanın bilhassa zirai ıılahat i§leri ile 
uğraşacağı söylenmektedir. Fırka, di
ğer fırkaların da programı olan yahu
di aleyhtarlığı programını muhafaza 
edecektir. 

Meksikada bir isi 
general öldiiriildO 

Yayla havasındaki hususiyetler
den birinciai zeminin az çok düz ol
masmclan gelir, yayla ne vadi gibi 
çukur, ne de dağ gibi aivriclir. Çu.. 
kur yerlerde gece ve gündüz aıcak· 
lığı araamda fark büyÜk olur, dağ- Meksiko, 14 a.a. - Ceddillonun cü
da far.k pek az. Yaylada iki.si ortası, rüm ortağı general Ospejel, Puebla 
yani geceyle gündüz sıcaklığı an. devleti arazisinde muhasara edilmiş o-

ra:' ~ yÜk'selfte 
1olma-ğaw1JiJBAf. ftRl:I ~fr.1~=r~ı~J:nia~ 

r~-ı daha sıcaktır, çünkü soğuk hava öldürülmü~tür. 
. ~ay~a~m ~enarlarmdan vadilerin Os~ejel'in ismi on haziran?~ kadro-

ıçenauıe duter. dan sılinmiştir. General, reısıcumhu-
Yaylalarda akar sular az oldu- run emri ile divanıharbe sevkedilecek

iundan yahud hiç olmadıimdan ru- ti. 
tubet de pek azdır. Yalnız ormanlık 
olan yaylalarda çokça Y•iınur ya
iar, ormanlık olmayınca yaylada 
ais de az görülür. 

Yayla havasmın mühim bir husu
aiyeti de her istikametinden rüzgar 
almasıdır. Bazı yaylalarda dört is
tikametten rüzgar gelebilir. Bundan 
dolayı yayla daima aert bir iklimdir. 

Amerikanın ziraat büdce8i 

Va~ington. u a. a. - Ayan mecliai, 
evvelce mebuaan meclisinin taavib et
miş olduğu ziraat nezareti bUdcesini ka 
bul eylemiştir. Kabul olunan bu proje
ye göre, 1 temmuzda bqlıyan bu mali 
senenin büdcesi, rökor teıkil eden 1 

milyar 99 milyon dolara baliğ olmakta· 
dır. Bu miktardan 500 milyonu, rekol
tenin kontrolu hakkındaki kanun muci
bince, ziraate tazminat olarak verilecek 
olan paradır. 

Güne§ ı§ıkları bakımından yayla 
bqka her türlü iklimden, fÜphesiz, 
en zengin olanıdır. Yayla üzerinde 
giineıin ıırklarını hiç bir feY kapa. 
yamaz. Yaylanm ufku da açık oldu
iundan orada gündüz her yerden 
da.ha uzun aürer. Ancak deniz üa- Büdce reisi cumhurun imzasına arz. 
tünde olduğu ıibi, yaylada güne,in edilmiştir. 

ültraviyole ve enfraruji •ırklarını da ı~--------------.ı 
hiç bir feY tutmaz. lııklar tamam 8 İ 8 L İ y O ~ R Af YA 
gelir ve hundan dolayı inanı çok U 
yakar. 

Elektrik yayla topraklarmm cin. 
aine göre pek çok değişir. Yaylala
nn hepsi için doğru olacak bit- ıey 
öylemek kabil defildir. 

Yaylanın sert iklimi bir taraftan 

Filiz 

Ödemiş orta okulu öğretmenlerin
d~n lam~il Tanhan tiirlerini Filiz is
mınde b_ır kitabta toplamııtır. Bu gü
zel eserı okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Kentervil Hortlağı 
Yazan : Oıkar VAYLD Çeviren Nurettin ARTAM 

Tefrika: 4 

Bundan sonra bir kaç gün hastala- ayak ucundan içeri eokularak hafif bir 
narak odasından çıkamamış, yalnız musiki ile onun boğazına üç darbe in. 
kan lekesini yenilemekten başka bir iş direcekti. Meşhur Kentervil kan leke. 
görememişti. Bununla beraber, kendi- sini bir takım illçlar kullanmak sure. 
ne iyi baktığı için iyileşmiş ve ameri- tiyle tcmizlemeğe uğraştığını bildiği 
kan elçisi ile ailesini korkutmak için için en ziyade Vaşington'a garez bağ
üçüncü bir teşebbüse girişmeğe karar lamıştı. Bu pervasız ve atılgan deli
vermişti. Bu işi yapmak için ağusto- kanlıya böylece dehşet ve korku sal
sun 17 inci cuma gününü seçti ve o dıktan sonra oradan Amerika elçisi
gün ellıise dolabını adam akıllı tedkik nin ve karısının yattıkları odaya geçe
ettikten sonra büyük kırmızı tüylü bir cek, orada kadının alnına korkunç ve 
şapka, dirsekleri büzmeli geniş bir ca- büyük elini koyup bay Otis'in kulağı
ket giymeğe ve eline paslanmış bir ka- na da ölü evinin cerarmı fıaıldayacak
tna almağa karar verdi. O gün akşama tı. Küçük Vircinya hakkında tam bir 
doğru müdhiş bir fırtına çıktı; yağmur karar vermemişti. Bu kızcağız, kendi
yağmağa başladı. Eski binanın bütün sini hiç bir suretle tahkir etmemişti; 
pencere ve kapıları rüzgar ve yağmur· kibar ve güzel bir çocuktu. Onun ka
dan çatırdayıp duruyordu. Bu hava, o- p111ının önünde bir kaç defa homurdan· 
nun tam sevdiği hava idi. Pl!nı fU İ· mak kifi gelecekti. Eğer bunlarla ço
di: Usulca Vaşington Otis'in yatak o- cuk, uyanmıyacak olursa o zaman pen
daaına girecek, delikanlının yatağının cerenin cmnma parmağiyle bir kaç de-

A nkara'nın Ulus meydanındaki 
üç köşe kaideli heykel, bü

yük harbten sonra kalan osınanlı im
paratorluğu harabeainden yeni Tür
kiyenin nasıl yükseldiğini çok iyi 
temsil etmektedir. 

Kemalizm hareketi ilk defa 1919 
ıeneainde başladı. Türkiye, o zaman 
mağlub düşerek ezilmişti, ordusu da
ğılmıt ve idaresi müzebzep bir hale 
girmişti. Malik olduğu endüstriler 
harap olmuf, maliyesi iflas etmiş, 
halkın maneviyatı bozulmuştu. "Av
rupanın hasta adamı"nın giriıeceği 
her hangi bir hareketten bir netice 
çıkacağı ümid edilmiyordu. 

Bununla beraber, cumhuriyetin i
linından beri geçen 14 yıl içinde 
Türkiye, eski Türkiyeyi bilenlerin 
tanıyamıyacağı kadar inkipf ve te
rakki etmiştir. 

Anadolunun ve Trakyanın ne ta
rafına giderseniz orada istikrarlı bir 
idareye, memleketin tefkilatlandı

rılma işini öngörü ile yeden kuvvet
li bir ele teıadüf ediyorsunuz. Umu
mi asayiş, ehliyetli bir zabıta kuv
veti tarafından temin olunmuştur. 
Adalet işleri, sultanlar zamanında 

hatıra bile getirilemiyen bir mü
kcnmeliyetle yürümektedir. Doku
ma, çimento ve kağıd endüstrisi için 
hazırlanmıı olan beş yıllık bir plan 
tamamlanmıştır. Bundan sonra ma
denler ve ormanlar için bir ikinci 
plan hazırlanmıştır. 

Ziraatda inkişaflar ilerlemekte
dir. Her yerde fabrikalar fıtkırıyor. 
Yapılan tetkikler neticeainde .zen
ain maden kaynakları bulunmakta
dır. 

İngiliz şirketleri tarafından ku· 
rulmakta olan demir ve çelik fabri
kalarında işlenecek olan demir ma
denlerinin memleket endüstrisi ve -·. ......... ... . .. 
çeliği temin edeceği h.-ab edilmek· 
tedir. Her sene buradan 500.000 ton 
ihracat yaprlaeağr tahmin olunuyor. 

İhracat maddeleri arasında, Tür
kiyenin dünyada en büyük ihracat 
çııı olduğu krom madenleri de var
dır. 

2000 mil uzunluğunda yeniden . 
demiryolu yapıldığı gibi ecnebi 'ir
ketlerin elinde bulunan 2000 mil u
zunluğunda hat da satın alrnmıt

tır. Su yolları ve tosalar inkipf ha
lindedir. Modern silahlarla müceh
hez 200.000 kitilik daimi bir ordu 
vücuda getirilmittir. Balkan antan
tı genel kurmayları, bu makinenin 
ne kadar mükemmel işlediğini Trak
ya manevralarında söylemişlerdir. 

D evlet maliyesi sağlam esaslar 
üzerinde tarsin edilmiştir. 

Eıki rejimden miras kalan borçlar 
peyderpey tasfiye edilmektedir. Dı
şarıdan yeni borçlar almaksızın ya
pılan bu yeni tetkilit bli<lcele
rlher sene gelir falzaaile muvazene 
bulmaktadır. 

Ne tarafa giderseniz gidiniz, her 
ıınıftan halk aruında maneviyatın 
yüksekliğini, milli şuurun uyandı

ğını ve herkesin iıtikbale büyük bir 
iman beılediğini görürsünüz. Bun
dan sonra Türk, aaırlardanberi oldu· 

fa vurabilirdi. İkizlere gelince, onlara 
bir ders vermek niyetindeydi. tık ya
pılacak şey, göğüslerine oturmak ve 
onlara bir kabusa yakalandıkları hiui· 
ni vermekti. Yahud da biribirlerine 
pek yakın duran yataklarının arasına 

yCfil, buz gibi soğuk bir ceaed halinde 
dikilebilir ve onları korkularından 
felce uğratabilirdi. Ondan sonra il.ze
rindeki kefeni atıp beyaz kemiklerini 
gösterip göz bebeklerini oynatarak O· 

danın içerisinde dolatacak, bir çok de
falar muvaffakiyetle oynadığı meşhur 
manyak Martin ve yahud maskeli e .. 
rardaki dilaiz Danyel rolünü yapacak
tı. 

Saat on buçukta ailenin yataklarına 
~ekildiğini duydu. Bir müddet, yata
ga yatma<;tan evel birer mekteb çocuğu 
h~fifl~ii ile kendilerini eğlendiren i· 
kızlerın neıeli kahkahalarını duydu. 
~? biri çeyrek geçe, her yer sük<Uıet 
ıçındeydi. Saat gece yarısını vurduğu 
zaman hare kete geçti. Baykuş, pence
re camlarına vurdu; kara karga yaşlı 
bir ağaç üzerinde öttü; rüzpr evin et· 
rafında kaybolmut bir ruh gibi inil
diyerek dolqtr. Fakat Otia ailesi ba
tına gelecek akibetten haberıiz uyu
)'Orlilrdı. Bu kadar yılmur ve ribcir 

Yazan: 

Arlür Merlon 

ğu gibi, Avrupa ahenginin elinde bir 
oyuncak olmıyacaktır. O, yeniden 
kendine saygı göttertecck hale gel
mi9tir. Türk tarihindeki bu mim u
yanııın, cumhurreisi, türklerin ıefi 
Kemal Atatürk'ün faal realizmine, 
dinamik phsiyetine borçlu oldukla
rını bütün türkler biliyorlar. Harbın 
bıraktığı bütün bozğunluklar, bütün 
anarfi, onu ümidsizliğe dütüreme
mitti. O, milletine olan imanı ile mil
letini, kendiıinin kanaat getirdiği, 
büyük mukadderi gerçekleştirmeğe 
muktedir bir hale koymağa karar 
vermi9ti. Bu çok yorucu ve güç bir · 
it olactktı. Fakat bugün Türkiye'nin 
hem nasyonal, hem de tnternasyo· 
nal durumu, Atatürk'ün bu itimadı
na hak verdirmektedir. 

Atatürk, türk ırkının hayatiyeti, 
cesareti, sadakati ve kahramanlara 
bağlılığı gibi karakterlerinde ken
di büyük ptanlarını tatbik için yar
dımcı, verimli bir saha bulmuştur. 

A tatürk, ilk önce milletin kafa
sında askeri kudreti ile yer 

tutmuş, sonra bu yeri demokratik fi
kirleri ile kuvvetlendirmiştir. 
Kendiıi, tahtı kabul etmemiş, ilk 

defa cumhurreisi seçildikten sonra 
ukert üniforma da giymemif, dai
ma halk kütleleriyle yakından te
maa halinde bulunmuttur. Onu, köy
lerdeki küçük çocuklara kadar her 
kes bilir ve tanır. Herkes ondan d'ls
tane, muhabbet dolu sıfatlarla bah
seder. Herkesin nazarında onun ya
•• _,. ..... ,.. ... o.... 
kusursuz, yanılmaz hareket ve ka
rarları, ilhamları eğer mukaddeı ki
tab zamanında olaaydı, kendisine 
peygamber unvanını verdirirdi. 

Onun dini hükümet işinden ayır
ması, fimdi bütün dünya tarafınden 
takdir edilen cesurane bir adım ol
muıtur. Kendisi, yeni bir Türkiye 
vücuda getirebilmek için üzerinde 
dinin geri bıraktırıcı tesirleri olan 
mazi ile alikayı kesmek llzmı geldi-
ğini takdir etmişti. Fakat onun bu 
hareketi hiç bir zaman dini Tilrki
ye'den çıkarıp atmak manasına gel
memiştir. Bütün dinlere müsamaha 
edilir ve memlekette bütün camiler 
açıktır. Ve bilhassa Ankara'da pito-
resk bir manazra arzeden camiler de 
devletin resmi 1.ıir dini o!mamal< la 
beraber, halkın dindar kalabileceği
ni göstermektedir. 

Müterakki bir Türkiye vücuda 
getirnmek istenildiğine göre genç 
nesli ona göre yetiştirmek icab e· 
der. Bu sebeble Atatürk, esas itiba
riyle dini müesseselere dayanan ta
lim ve terbiye sistemini kaldırıp ye
rine tamamiyle modem bir terbiye 
ıistemi koymuıtur. Bu sistemin ilk 
mahsullerini memleketin ekonomik 
inki,afında çalıtan genç teknik a
damlarının, fCUııslarında görmek 
mümkündür. 

gürültüsüne rağmen Amerika elçisi 
bay Otis'in devamlı surette horladığı· 
nı duyuyordu. 

Hain ve buruşuk ağzında kötü bir 
güllimseyişle ilerledi. önünde karısı
nı öldürdüğü pencereden yavaşça geç
tiği zaman ay ışığı bir bulut gibi yüzü
nü saklıyordu. Bir kötülük gölgesi gi
bi, karanlıklara sürüne sürüne ilerle
di. Bir aralık biriıinin seslendiğini sa· 
narak durakladı. Fakat bu, bahçede 
havlayan bir köpeğin seıi idi. Bunun 
üzerine on altıncı asır küfürlerini mı
rıldana mırıldana ilerlemeğe devam et
ti. Paslı kamayı da havanın içinde sal
lıyordu. 

Nihayet, bedbaht Vaşington'un oda
sına giden koridorun köşe başına gel· 
di. Orada biraz durakladı. 'Gece rüzga
n ba11nı dalgalandmyor ve bu kıv
rmılar bir ölü adam kefeninin isim ve
rilmez bütün facialarını, bütün sırları
nı ta9ıyordu. Saat bir çeyreği çalınca, 
artık, vaktin gelmiş olduğuna hük
metti. Silkindi ve köşeyi döndü. Fakat 
tam bu ıırada acındıracak bir feryad
la büebütUn beyazlaşan yüzünü ke
mikli parmaklariyle kapayarak sırt U.· 
tU yere düttü. Sağ batında oyulmuı 
bir rcıim pbi barckcwü ye delilerin 

Deyli Telgraf ve Morning 
Post gazetelerinin hususi 

Muhabiri 

P.iç yoktan vücuda getirilen 124 
bin nüfuslu modern ve hayrete şa· 
yan Ankara şehri, inıana, bu büyük 
teşkilatlanma planının süslenmiş 

bir vitrini hissini verebilir. Fakat 
Türkiyenin yeniden nail olduğu ter
biye mÜCS$CSelerine yapılan bir zi
yaret neticesinde bu intiba zail olur. 
Burada yapılan reformun kökü ne 
kadar derin olduğunu ve ne türlü bir 
öngözü ile vücude getirildiğini mü
şahade edersiniz. 

T ürkiye'de eski kılıklara pek 
az tesadüf edilir. Atatürk 

yalnız tatil gününü cumadan paza
ra çevirmekle kalmamış, Tilrkiyeye 
Avrupa kıyafetini de getirmiştir. 

Aslında hizana, yani hıriatiyan ser
puıu olduğu halde müalümanlığın 

sembolü halini almıı olan fesin 
kalkması, yeni rejimin büyük bir ha· 
şarısı olmuştur. 

Hiç şüphesiz ki Tilrkiyede bugün 
kadına verilen yüksek mevki, göze 
çarpmaktadır. Onlar:ı her yerde ras· 
lıyorsunuz. Kamut'lyda mebus, ida
rehanelerde, dairelerde memur, mah· 
kemelerde hakim ve avukattırlar. 
Hastahanelerde ve teknik mekteb
lerde bulunuyorlar. 

Cumhuriyet bayramı &Unü, Ata
türk'ün önnüden gesen türk hava 
kuvvetlerinin önünde bir kız tayya· 
reci bulunuyordu. 

Kadın paraşütcüler, bir çok akro
baai llareketleri yapıyorlar. Tayya
re itçiJerinin geçid realmlerinde ka
dın makiniıtler de görillilyor. 

Bugün kadınlar da mim rönenans 
hareketinde erkeklerle ifbirliği et
mek zevkini tadıyorl.ır. Atatürk, on
ları da hizmete çağırmakla büyük 
bir isabet ge>.termittir. 20 sene ön
ce türk kadınrnın ne halde bulundu
ğunu bilen bir kimse bu inkipf ve 
terakki karımnda hayretler içinde 
kalır. 

Büyük harbte bir çok topraklar 
kaybetmif olmasına rağmen Türki
ye'de emparyelistlik temayillü yok
tur. "Yurdda sulh, cihanda sulh" A
tıttürk'ün, bu ıiyaaet için yaptığı ta
riftir. Bu ıuretle bütün kC>mfular
la doıtluk ve harici emniyet ıağ
lanmakta ve bütün enerji, iç kalkın
maya sarfolunmaktadır. 

' Bu ıuretle kalkınacak bir Türki-
ye'nin yakın ve orta fark üzerinde 
büyük bir nüfuz ve tesir sahibi ola-
cağına şiıphe edilemez. Onun coira
fi vaziyeti, bir takım dünya sulhu i

çin zararlı emperyalist ihtirasların 
önüne bir engel olacaktır. 

Atatür~.' ~rb için tetkillt yapnıı
yor. O, Turkıye hududları tehdid e
dildiği takdirde bunları müdafaa et· 

rüyasında görünen hayaletler kadar 
korkunç, müdhi§ bir hayalet duruyor
d,u 1 Başı eaçsız ve yanıkça idi. YUzil 
yuvarlak, beyaz ve tombuldu. Simasın
da g~zl.i bir gülünweyiş, ebedi bir gam· 
ze gıbı kalmıştı. Gözlerinden kızıl ı· 
şıklar fıtkırıyordu. Ağzı bir ate, ku· 
yusu halinde idi. Kendisininkine ben· 
ziyen elbisesi, Titan biçiminde kar
yağdılı idi. Göğsünde üzeri eıki za
man yazılariyle yazılı bir levha asıhy· 
dı. Bunlar, bir takım kabahatlerin, bir 
takım günahlarm ipretlerini, bir ta· 
kım cinayetlerin takvimini andırıyor
du. Sağ elinde parlak çelikten bir kı· 
lıç vardı. 

Şimdiye kadar hiç bir hortlak gör
mediği için bu manzaradan fena halde 
ürkmüt ve giderken yolda üzerine sar-
dığı kefeni yere ve 

0

kilflenmif kamayı 
da bay Otiı'in çizmelerinden birisinin 
içine atarak odaama kendWini zor at· 
mııtı. Bu kama, ertesi ıün. bay Otiı'
in ufaklarından birisi tarafından bu
lunmu,ıu. Kendi hmuıi odeema gidin
ce hortlak, yilzil koyun yetağına uzan
mıı ve yüzünü de eevablarmın altına 
gizlcmlttL Bununla beraber cesur 
Kentervil hortlajı, bir müddet aonra, 
kendini toplalDlf ve pn ıtıimda öte· 
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Kısa za ru re ti 
Harb öncesine dönünüz ve çeyrek 

asır evvelini hatJl'layınız: Otom.obil 
•itilmez bir lüks, telgraf yalnız bay
ramlarda ete dosta hatrr aormak 
için kullanılan bir vuıta idi. Radyo 
yoktu. Sinema henüz emeklemekte 
idi. Gazeteler bütün bunların ilk a
dıml&rmdan Amerikaya has birer 
garibe olarak bahsederleTdi. Yaşlı -
lar ba.tonlarma dayanarak dairele
rine • gider, evlerine futıkimakam 
dönerlerdi. Gençler mekteb tatilin -
de mahalle kahvesi nevinden husu
ai m&hfillerine çekilir; kadınlar, va
kur ve peçeleri altında mütecessis, 
çartıları dolatır veya evlerinde i.§le
rile uğraıırlardı. En büyük sürat ti· 
mendifer sürati idi. Bizim cemiyeti· 
mi:r aıağı yukarı ifte böyle idi. 

Fakat bize nisbetle çok ilerlemi§ 
olan A vrupada da Blerio henüz 
Mantı geçmitti. Paris. Marailya aür
at katarı bizim banliyö trenlerinden 
belki bir misli hızla giderdi. Otomo
bil, radyo, sinema bakımmdan bü· 
tün dünya aynı halde idi. Mü~v
ver dediğimiz zümre Avrupada, Aa
yada, Amer:ikada veya Okyanwya
da ufak tefek imkan farklariyle he· 
men hemen bir seviyede idi. 1900 ün ilk 
yıllannda alınmıı reaimlerle 1937 
baharmda çekilmi.§ fotoğrafileri bir
birile kıyuhyan haftalık bir Avru -
pa dergisinin son aayfasmı, hayatı

mızm her teYi ile naaıl deği§miş ol
duğunu anlatmak için, zaman za
man bizim gazeteler de i.tİlMah et • 
meli idiler: Baıka türlü giyiniyor, 
ba§ka türlü dütüniiyor, batka türlü 
yafryoruz. Maddi ve manevi haya
tnnızm malzemeai bqkadsr. Tren 
veya vaplB"la, hatta araba ile aeya -
hat ederek; bugün tayyare sürat re· 
koru 645 kilometredir. Kitabdan ve
ya &Heteden öğrenirdik; radyolar 
binbir Ji&anla bin bir mevzuu kulak
larmuzı zorlıyarak beynimize so
kuyorlar. Fotoğrafi bir talim ve ten
vir vuıtası olmll§tur. Vaktile elitin 
malı olan tiyatro ve opera sinema 
aayeainde yirmi bet kUMlfa, herke
ain seyredip dinliyebildiği aanğat 
metaları haline gehniftir. Fakat, bu 
niabette de ilim bölümlere ayrılmı§, 
ihtraas almıt yürümüı, hayat güç
lepni~ir. Binlerce mısralı bir traje. 
diyi, yüzlerce sayfayı okumağa, aa· 
atler .üren bir konferansı dinlemeğe 
lrimeenin Takti yoktur. Kıaalık 1'e 

çabukluk bir zarurettir. 

Jorj Dühamel'in kaygılarından 
bahseden arkadatım dünkü yazı
sında, ''hakikaten kültür hayatımız
da her ıeyin ıözle görünür derecede 
kıaaldığına ıahid olmaktayız. Kom-
prime fikir, kıaa roman, hüliaa kon
ferana devrimizin karakteriatik 
manzaralarındandır" diyor. Müıahe
de doinadur. Fakat eaef etmeie lü
zum var mı? Reaksiyon imkbuz· 
dır: Daha komprime ye ,daha kNaya, 
daha hülaaaya doğru gideceiiz. Ma
rifet zamana intrbak edebilmekte-
dir. Ve bu intrbak keyfiyeti de, A
leksi Karel'e, veya Jorj Dühamel'e 
rağmen, ister istemez tahakkuk e
decektir. - N. Baydar. 

meğe kadir olabilmek için teşkilat 
yapmaktadır. 

....... İngiltere imparatorluğu, doıt 
ve kuvvetli bir Türkiyeyi iyi kartı· 
lamaktan geri duramaz. Türkiyenin 
kendi hududlarını müdafaaya kadir 
oluş ı, maddi sahada Akdenizdeki 
kuvvetler muvazenesinin devamına 
bir yardım olur ki bu da ingiliz si
yMetinde esas noktalardan birisi
dir. 

ki hortlakla konuşmağa karar vermiş
ti. Fecir, ilk gümüş ışıklarını tepelere 
serperken Kentervil hortlağı, evelce 
hayaleti gördüğü yere doğru yöneldi. 
Ne olsa, o da kendisi gibi bir hortlak
tı ve bu yeni hortlak dostunun yardımı 
ile ikizleri daha iyi ürkütebilirdi. Ora
ya varınca müdhiş bir manzara ile kar 
fılaftı. Bu hayaİete her halde bir şey
ler olmuş olacaktı ki oyuk gözlerinde
ki ıtık tamamiyle solmuş, parıldıyan 
kılıç elinden düşmüştü; rahatsız ve 
muztarib bir halde dıvara yaslanmış, 
duruyordu. İleri koştu, <mu kolundan 
tuttu. Tam o zaman kafa yuvarlanıp 
yere düştü. Elinde bir yatak perdesi 
kaldı. Bir süpürge, bir satır, bir de 
kocaman turp yere düttü. 

Bütün bu işlerin nasıl olup bittiğini 
anlamıyarak hararetli bir telaşla lev
haya yapıştı ve orada kül rengi sabah 
ışıklarında şu korkunç kelimeleri oku
du: 

(Sonu var) 

Otia Hortlağı 
Y CS?ane, hakiki hortlaktır!. 
Taklidlerinden sakımmzl 
Baılcalarz kimUen sahtedir. 



-·- YLtJS ·-·---
Hacıosman bayırında şoförü 
öldürdükten sonra İpsalada 

bir cinayet daha yapan adam 
Cinayetleri ni~in isledi ! 

Cinayetler çok esrarl ı görünüyor hadisede 
sarısın bir kadının da ismi geçiyor 

lmnhul, 14 (Telefonla} - iki sün evel Hac.,,.,.,.n bayımı
da it&enen cinayeti bildirmiftim. Birkaç sündenberi bütün latan
ltıal bu euarb, korkunç cinayetler leriıinia dedikodusu ile çalkan
m•lctacbr. Hayalt polie romanlarma tat ~ amerikanvari 
baycladlaldan ıalıede buabn bu korkunç faciayı aon alclıiı 
~le ve bütün tafıilitiyle bildiriyorum: 

1-b:ıosman bayı rinda ve lpsaklda 
yapılan iki cinayet in esrarı! 

lpsalaya geldiği iddia 
edilen sartşın kadın 
Eskişehirde yakalandı 

YılJ&ıiimii 
yaklaıırken •• 

(Befı ı. laci u-,IMla) 

bile ... Jet ~ anlıyo. 
ruz. .Ankarada ziyaretini kabul 
ettitimiz her iyi kalWi yabancı, 
1elim cümlesinden aonra: 
"- F abt kendinizi öjreti

niz !,, diyor. 
itte büyük bir fınat kart-ı

dayız: On betinci yılclönimi ! 
Y alma ne yaptıjanmı clejil, yap
bldanmıma istikrar bulduiuau 
ilbat eclebilecepmz bir vesile! 
Bl'Ofiirler, kitablar, e1erler, ... 

(Bap ı. iııci sayfada) lal ederek mahalline telcrafla tebliğ simler, albümler, on binlerce ._ 
S8y1endiilne söre Ali Risa yanında etmiıtir. yüz binlerce, bu buueta her --

unpn bir b.clm oldufu halde tplala11 Son,ın kadın neler anlatıyor P lü emek ~ murafl• ~sinde ~ 
gitmlı, ve orada kadım kaybetmifti. Eöitehir, 14 (Telefonll) - tıtan- lur. Belkı bunlardan bir la .... 
6 mcı aayfamızda bu kadına aid taflilit bulda HacıOllDlln bayn'mda itlenen biuat memleketlerin kendi ma

~ ta vardır. Öyle iddia ediliyordu ki, feci cinayette medhaldar olduiu zan- ruf ,.Jı.iyetleri vuıtuı ile ,.._ 
Sevim iamlndeld bu sanpn kadın Ali nedilen Swim adındaki kadının bu- brabiliriz. Bir amerikan üni o• 
Risuun metrealdlr. Ve tplalada öldiir· rada bulunduiu bildirilmeli üzerine ıiteai, buıünleıde, yeni Tiiıti,ıe 
dUP Muhiddin admdaJd adamla bu ka- tevkifi ve lıtanbula ıanderilmeai hak- için bir kitab bazn.181111111: bere 
dm ytızUnden arallri 19lmlftır. Ve cd· kmda Cumhuriyet milcWelumumilili- profeairlerinden birini me1111~ 
ya bundu dollyı Muhiddini 6ldiirmüt· ne telgrafı. tebliiat 11pı1m11tır. Xa- ketimize yoll&llllfbr H...t bir 

IUccinayeı 1 Cinayedernedeniflendi.. tilr. Aynca Ali Riza'nm, İpAlaYI ka· dm tevkif edilmiı ve ilk iıticvabına enf t s'itm~ _, __ bi-
Atll ltua admcla bir adam, yumda Poliı hlcliae etrafmdald tahlıcikatını dar Ahmet iamincle bir adaını da be- batlanmıttır. Sevim, Ali Rızayı tanı- ~ aa ' ,_ 

8&nflll bir bdm olduiu halde bir o- henüz bitirmemittir. Tahkikat etra- raber getlrdiii iddia edilmiıtir. madığını, cinayetin iılendiği tarihten ~:a yar~~e ;~ 
tN'D!lbile atlıyor. Otomobil büyük bir fındl muhtelif rivayetler ve tahmin- Şimdi meselenin aafhallnnı hullaa bir gün evel yani aym dokuzunda ıe- ~ate ~-, 11' ın~·'!' 
drMJe Hacıoemaa bayJl'ıadan •eçer • ler ileri ıiirillmektedir. Hidiaenin es· edebiliriz: kiz dokuz aydanberl bulunduğu İl· ..ı tanımak ve tanıtmlık i9ti-
.bn Ali R.ua tabıuacumı çekiyor.lleh~ rarı henils çözillmemiıtir. l - ŞoflSr LU.tfil'yU Ali Riza öldür- tanbuldan Eakitehire döndüğünü aöy- yen birçok hayırlı mütefekkirler 
med Lltfi ..tındaki toföril ölclürüyor, Son tahkikata ıöre Ali Rıza Hacıoa- mt1ftUr. lemittir. de bulunabilir. Maatteeuüf men-
çeyik bir bueketle direksiyona ıeçi- man bayırmdak.i toför Lütfiyi zanne- 2 • Ali Riza tp1&1a11 bu kadınla be- Sevim, Mehmed adında ihtiyar bir fi müabet iki tarafb bir daft 
yor. Otomobili bir hendeiin kenarın- dildiii ıibi bir kadın meseleli yü- raber mi ıelmiıtir? berberin kızıdır. Kocası Ha,im de- içindeyiz: Zihinlerden omwnlı 
da durduruyor, ceaedi bir çukura atı• zünden öldiirmemittir. Buradaki cı- 3 - AH Riza lpula11 Ahmed ilmin- miryollarmda çalıpnaktadır. Şimdi i- imapratorluiunun hatır..mı ıil-
yor. nayette ıayeai bir otomobile aahib ol- deki adamı getlrmlı midir? dare beaabına ~lman11ya gitmiıtir. mek ve onun yerine keneli hatı-

Alıi Rua bu toföril niçin öldünnUt • maktlJl ibaretti. Fakat otomobili ne 4 - Ali Riza tpaallda Muhiddin iı . 5-6 yqlarında bır kızı vardır. ramızı hakketmek! 
tür? Acaba bu toförle. yan~daki aarı: Ylp&caktı? Hududu aııp kaçmak mı Katil Ali Rıza mindeki adamı niçin öld0rm6ftilr?. . Kadın bu çocuğu ihmal etmekte . ve On betinci yıldönümünde ,._ 
fiil ır.dm uuında bir m~~ ~ iltiyordu. İptalaya bunun içi~ ~i gi~- ~ çıkan devriye otomobili tevkif et- 5 - lpaataya ıel~li bll~en llln· ihtiyar babuı bakmaktadır. K~~~e yet tümullü bir netriy&t alom 
Yardır? Ali Rua afk rakıbmı mı öl- ti. Sakllmak 18tedlil daha mühım bır mıt ve otomobilde Ali Rızanın yalnız pn bdın buıün Elldfehlrdedir. Acaba Oç aeneden beri ayrı yqayan Sevım m ·ı pek çok ler k bil" · 
d6rmUftilr? BGtiin bunların cevabını nçu, bltka bir cinlyeti daha mı var- olduğunu görmüılerdir. Jandarmala. cinayetten aonra mı t~lldan bç- Blldtehlr hukuk mahkemesinde bir 

1 
e teY azana ınz. 

~ aatıdarda bulacabmız. dı. Bir çok ıUll ki henüz cevab verile- rın ıualine kattı : IDlf Bskifelıire ,elmlttir? bopnma davlsı doe~ı nrdır. f F. R. ATAY 
Fl.rar miyor. - Ben toförüm. Bu tarafa bir kadm t5 - Bu kadın eğer tpullya ıitme· GB.sel ve oynak bır bdm o~ Se-

AJi ltua yakıJın,,,.,,,.k için otomo- San,an kadın.. mUıteri getirmiıtim. Geride bırak- mipe bile cinayetten blberdar mıdır? vimin tatanbulda 80D aylardaki blya- ll 1 elll n • Z-.A 
•-~' Son tahklL-~ 'lk · Al' R tım. lpaaladan biraz benzin ile yive- 7 • AH Rbanm cinavetinin hôikl tmm eerarı bilinememektedir. • IJm• JI 1 -• hile ton .ar.ti wrlyC>r. Şimdi DWDbu· - ı ClDlyette ı ıza- ı "' 

la -..u.- bı-~- Karklareline ftr· nm yanında kadın bulunmadığını cek bir teY almaya gidiyonmı." de- sebebi nedir? K--'-n cinayeder-'·n 
IJW&"""' a-., · t' OJnıyuc··•·--- ıJ.lh1• ... _ b fKH ue Günlük hav.tımızm bir .-ok aabala-

-· -..1.-- iti teneke benzin aldık- meydana çıkarmıttır. Kattı, Liltfinin mıı ır. w•.u-anwntn u ı- -s -.. -~ meaeı trafmda d a.... maJA-· al haberdar mıydı? rmda ebemiyetli bir rol oynamakta o-
tilD ICIGl'8 !pulada moll vermittlr. otomobiline Tıbhnden binmiı, bura- Sar'§ın kadın kimdir? e e en °•·.. umatı - lan 

.... _ Bn..ın.d itmi b d mak ilsere dün P"~ •""- vakte kadar lı Bak'-hir 14 (Gece yarı11ndan aon- alumlnyum olmaa, acaba lfler ne 
1 ~..L. ~,-• - "-ı-. ereye 1 1 ve ura a Katil Ali Rı.... Kartallıdır. Katı'lm' -s- •-s: ..,.. ' 1 ..u • dil il ü B tal, 

nlUIUUU - B-• d 01 -- tanbul- •-ı-ı·ehir huıu-• muh·u 1 ra telefonla) - L1..'bw ı-i-""'ında o ur, '8ye ınaan ı n yor. u me 
-

0 
..... t .. r dola•-n. tp-·'·- ilk U'NOr CUIDOIUD a otunnut. tur. • aileai iıticvab edilmittir. Bunlar on "~ ~ 91 1111ar e • -..aa ""' ... ., • ' _._ ,.,-. ..,.,,_ d11-'11en f2 LUtfinin ·-·mi arka rimisle telefonll konuıtuk ve ıunlan Ali Rızayı tanımaıdıimı aöyliyen Se· bilbuaa ıikletinin bafifliii ve maka-

--'- tomobil .ır.-·· tık k bin wnu fO ur ._... • aenedenberi Ali Rızayı görmedikleri- vemetll 1 d 1 · 1 dilatr' · ~-~.......... meu~.:::::'.:..... du~ teot""- dap olan toftir. Halid bildiklerini ıoy- ni söylemiılerdir. Katilin hemıireai öğrendik : vim, katilin tltlnbul auetelerinde çı- o Ufu o ay111y e, en mın lll'IU-•· .,umuuı.~ &...a """ le uılıtmıttır AH Rizanm lpaallya götUrdüpni1 kan bir rami cBeterillnce onunll ta- bir çok tubelerinde epb bir.rer tut• 
mobilin etrafını bir merakla bW.hiı :. Şahen~e Hacıounanbayırı cinayetin- iddia etti(i Sevim admı llfıYln sanpn nııtıiını, fakat münwbetlerlnin bir lllUftur. 
laıpbyor. llerakblar otomobilin tofö- So/or anlaııyor den bırkaç gün evel yaıımda. urııın kadın ır..ldfehirde tevkif edilmit n ta- kaç blfta evel ve çok k11& .urdüiilnü Bugün bir çok lahallra YIY•1mıf o • 
dl ..,.,ıldan All --~ ....._ • • •-._ ~ _.... ~al· bir kadın olduğu halde evlerme sel- tanbu1a ıönd tir. Gece ~ _ ifade etmqtir. lan aluminyum nadir olmaktan kur-
lip ~ P&dlW ...,,,~""' 'lj1 ~ olmadı- tulllı lllclk elli yıl obnuftur. Bu me-
w ima cnablark lafı iLWIJIOr. ıftt1me Otll4a onte Kar1o d·~· . .. .. Al' R · ...... ~-~-L: LaJ bal k •tt:L .. . v ıgını gorunce §aşınnı§ ı ıza sa- .. __ L Jda . . ltua ııauu~ -~ı p wı.çe önunde beklemekte olan dıger arka- kad ' IAllVU olacaktır. tplalada tevkif e- rak söylemeltlc beraber 'Uı:erinde, vaz:ı- ra ın ana- • • ' ' 

bllf blr bal aldıpı ıörilnce bunları daf1ar arumda maktul Mehmed Lütfi rııın Kar ını ~ . d' talıd" etml c111ea *'-ecl 4e r.tadhitl 1')11'nüdır. yni bildilinl ıatera bnetll fllp- beri malQmdur. Ancak o ~ ea-
daiıtmü latemiftir. Bunun için orada de bulunuyor n otomobilin arb ta- . - . ım evım ıye. "':' t- heler toplanın1Madır. 'Kunetll bir ib- dU.trlde kullanılloak ~ iatilt-
jımdlmw merkes karakoluna ıidcrek rafındaki kapalı açmıt. pllce tiıeyi tir. Katıl ablllmm evınde iki mt Iffliulua letlld/ı Wldirildı timalle cinayeti blllyor.. lal edUım ı PiMi• .,_. • !nmaıa kim-
pları llylemiftir:; dikmek auretile bira i l ordu. Kendi- oturduktan IOlll'a. meç~uı lll'JPI ka- letlnbul, 14 _. HaclOlmall clna· &e.-. Ali ................. .._. ~ a.Bt ldw Devit utıhsal miWa-

lile olu samlmiyet~~e stıvenerek dmll tıtanbu~ d~r. Bu cini- yeti lflenirken AH Rıza De ben· mek flıitedıllfti, 'fdiit: '~elan tmı ~l&ltmağa muvaffak olmakla be-
Sanfua lctwlın uretllıP bir ı&tlfe yapmk iftedıim. Uıul uaul yetlerde mWıım bır rolU oldufu .aanı- ber oldutu elylenen Snimln ır.Jdte- henOs bopnma kararı allmadığından r~er, ucuza mal edememifti. B~ 

- htabu1dan bir bdm mlfterl JUlm& 10lnlldum " elindeki bira ti- lan aarıpn kadmm ~~ tbrlhım a- birde bulunduiu Emniyet llildilrlö- buna muvaffak olamadığını ifadesine elh yıl evel bem hti -,.ıga-ıtiım.,, 
a-tiıdim- Kadm tpuladan telaraf al. ini a birde iç . ıtı1il dmda bir adamla HVlftıli aonra Ali IUnden Cumhuriyet llilddelumumili- illve etmiıtir. bem de . Ü§Ürülmüt ve -
dalım. aaneein1n alır bMta oldufunu ::. O = •:.a-n~ Rızaya tanıdı.lı aanılmütadır. tık line reamen bildirllmlttir. Bunun ü- lıticvabı ikmal edilen Seftm yarım e büyük ölçüde lıml· 
llBJlemlttl Onu haraya cetlrdim. K- biri yanımua pldL llilfterilinin ~~lerde ':"'~tın bdmı.n toför zerine tüldbtı idare eden İltllıbul mt eYel yani pce-yar•fm1u 80ll~ ı....-la ba9lamııtır. 
'tim bamda dl,. lndl. iki l&llıtten beri kendillinl latediilnl llebmed Lütfiye Liltfı ıle de dütüp kalktılı aöylenmit- müddeiumumi muavini Hakkı ŞUkril lbt birde polil refakatinde !....,....,. 
Mkli,__., bir tıllrHl plmi,or. Para. aöyledL O da slttt Bir .,...,,a fllnu ae de bunun dolru olmadılı anlqıl- kadının tnkifi hakkında karar iatib- gönderilclL Ka ak 1 mda 
mı da 11emed1111, klıdım bulmMın ri- . . . mııtır. ym am_ar aras 

ederim. bqma içmekte olan milfterwı ile )>ır Sarıım bdmm Ealdfelıirde yaka- z 1 1 h d t 
- Jwt-mw .. polil ır.dmı arwta ~~~r!rilfdl Ye dindG, ıene yanıma landıiı Ye tıtanbula clnderildifi bu e ze e sa as 1 n' a ar!::::::· -;e:;mbil:= 
.....,_ıu Ali Ruum harebtlerinl e : kadmm memleket dıtmdan pldill projeaini banrlamıt ve kararname yük 
.. tılCUdk ~:yorlar " blft,.tini _. - Bu ne tuhaf bir mıBtterl. Guino- 18ylenmekte iae de heırlls tmlk ede- aek tucHka arzedilmek lbere B-ba-
blt ..U,Wlu da kendi rakı içtlli n ben bir tcY le • medim. -s 

All ltua .;.or kullbOnUn hindeki \'mledillm halde pnıonu bana -n- Kaıilin pamlyon• Evle r·ı yıkı 1 a yl u·· ı ere :tan~~~ı:n.= !~ lırillwede otururbn meteoroloji me • denlL Ve ne lçeceiiml wdur~ ~en Katil Ali Rıanm 3 ciln misafir n kil ve becayifler n ıtaj müddetini dol-
_. llahlddln Gk'U yoldan seçer- de nezaketlisllk oıma.m di71 bira ıs - kaldıl Tepeı...•mda ,..~~u cadde- du-• o'·- -·ıyet memurlannm ta· 

lesi -n tedlm. llmdl de blD&• "Burada bira- ı ._,. ....__ e d 1 ·--s 'UUI -

.... &tfi'IYor. Blr 'iradın meee ı .. - . 'imi ıinde Yeniçeri ıobimda 4 numaralı gen 1 ş ya r 1 m ya PJ 1 yor yinleri 11pılmaktaclır. Ayrıca merke• 
dilden Ali Rua ile Muhiddin GUc'!11 :11 bT::~e~~~J: ~ya >;::U:: Madam Eleninin evinden getirilen teıkilltmda da but deiitiklilder n ta-
.,_ açıktır. llmiddln amadığı u ve iç .. dedL Ben bu adlmm alellde bir yatak, yorpn takımı, bavul ve yinler icra olunıuktadır. 
-~··•lftea ldımlt blr halde bqka bir~ olmadılm• suınedlyor- küçük sandıktan ibaret olan. eıyuı Antalyadu bildirildiline söre dtlıl etmlt oldufu etular içinde firdDD- -----------...-
....... emrmakta olan arlaldqı bat- dum. Bumm bir ai'ril lil lmirl oldu- mOcldeiumuml mua'rinlerinden Hak- Kat kuumm X..Jbn nabiyeainde S Jarma bltllmak üzere muhtelif mm- . 
..,.. lerif Aliyi çalınyor. lluhid- po kı, Tabiin, Şevket ve birinci fUbe mU- aaniye ıilren bir· zelsele olmup&r• takalal'I memurlar ıandermittlr. Ya- 50 k~~de bulunan klbill iakln 669, 
flia ...... bir feyler llllatmata ıı:~ =•1eme~t!:!:ı~ :.:a diir mUIYinl Zekinin husuriyle mua- Zelzele biç bir buar ya~· pıllcak bu ilk yardımlar tamamen bl- pyrıkabıli lakin 790 ve tlmuneu ya· 
~ te u u ına • ""' • yene edlbnittir. Sllıdıkta 50 çift ço- DOn Jtafker mmtakumda fMıll rab olan köyler dJtuıda kalan ve ev- lalan 380 evin lllıiblerine 7 5JIOO ma 

lldnd dna,yeı ~ -nı;: ~·~~ b~::: ~:: rab, bir .fotoğraf makineaiyle fotop ile iki defa hafif zelsele oJllaUftUr. terinden bir kısmı bulb olan köylü- dafıtıllcaktır • 
..._Ali ltua da llubiddlni &kJe- tlH ~ ~ettim. Rakı filer ve bazı mektubJar bulunmuftUr. ... • lere yapılacaktır. Yospd viliyetinin Se1'Mnk, Yer· 

ta.- taldb etmelrtedlr. Ap ra1dMnln 
1 

re B 
1 

~,... dedim. Bu mektublardan Sevimin Bsldfelıir- Kısıll:y pnel merbsi idare heyetı, Bu köylülere 25 ,er kilo çivi, ildter köy ve merkes kazılırma Kualay mil· 
~ bir pyter fıaıldadıiım t8. ~ ıe:w. ~;:- de bulundup, •e Ali Ruayı oraya Ankara, Kırfeblr ft Yospcl vlllyet- bzlDI, dörder kürek. ve birer keaer fettlti B. Suphi Atıten ghderilmit-
.,:.--. ımpaıamyor. Y-erindea fırb- ._. B• 

0 
mada bir miifteri bul- çağırdıtı, lıtanbulda bulunan ban~ terinde selseleden ...- clrenlere verilecektir. ETieri taınaınen yıkılmıt tir. Selmanlı nabiyeainin 15 köyünde 

llublddlnin yanma sidiyor. Jlll• dQa la bula ctandUm. Orada ka- yanım da keaclialne lhderilmnlnl 'Blıbnlar HeyetlDla ...Wt " kabul olan kayUUere altmıpr lira. oturul- bulunan sa oturullbllir, 5C5 oturull• C.,.,. anJattılı uyc1urma hlklyeyl lllll " ~bekli dl k9dq iıtediil anlqılmıftır. mu bir bale gelen köy101ere elliıer mu ve 25 ta'Mmen yıkılan "aabib
tekrartıyor. llublddln inanmıyor. Ya- ..:: :!J:.d Ll~:ın ı:~ areararb Madam Eteni, aarıpn bclmm el- rabk Haleb delDlrJOUarmcla dört li- lira, evleri dtlselebllir olan k6y1Ulere Jeriyle Yozgadm merkes nahiyeainiıı 
.. alyllyomm, diyor. Ali Rua yaka• ~De berüer uat yirmi buçula nayetten 3 ~ evel kendlline ple- ra yevmiye il• pllfllllttır. Ali Rıa 20 ter lira nakden 11rdım yapılacak- bir köyilnde 10 oturulamu, 3 tmma• 
Jıiillalmı sanıyor n derhal tabanea• clojna palnoyu t kede 11: !1tanbul nk eski kocaıile beraber yıp'Mk ka- -at.t " yaptılı itleri . 1 tır. men yıkılan ev aablblne ve Yerkay 
Woı pkiyor " •tef ediyor. Znalb i~ ~ı~e IÖ lecliler rarmda olduiunu ve Eekitehire side- ":.1ce ,...., .. e fÖY e Kızılıy pnel merkul bu yardım- nahiyesinde 8 oturulamu, 11 oturula 
llublddln alamdan ve •I memeai al· B.enlm _....:... bundu it.rettir: celini aö:ylediiini bildirmiıtlr. --~~ 1'eridı dolattıktuı ve bir llrdan batb köylünün kereate ihtl- bilir evin aablblerine 5910 Ura para 
tmdan aldılı l1d kurpn ,..,..Ue der- Klıdl old\ib illylenllen bu aclemı Eaareap. bir itadan dolaa mtlddet l•ls ka1d~ IOnra Bsltite· 11cmı t~ine çabplaktadır. Genel firdımı yapılacaktır. Bu ~ da 
W IJiyor. Katil IWnci clnlyetteıı yanında o urlda ne aarıpıı ve ne de Poliain 11ptıiJ tabldbtta cinlyet hir ta)'18t9 fabrikumdl it buldum. merkez ıdare heyeti ber &Un toplan- dalılmak üzere Kısılly Mtıfettiti B. 
eoera tekrar bçnwk latiyor, otomobl· eamer blr 1aııılia yoktu. Hatta lleh· ten evel Ali Ruam bir kadmll da- Oradan DeYlet Demiryolları :.tetme müta ve ta1D1me1l yıkılan köylerin Suphl Atıten'e veribnittir. 

k ıraJaııt lrattlin elin ... _ bi ap yeniden inpeı etraf mda çallflll&kta-
Je dolnı opyor. • mect Lütfi Ilı 1* ac1mD aramda bir ta- bl mUnuebet telis ettili 1nllıtılmıt- ıdardln- r YUife aldım. Şimdi o- dır. Genel merku evleri kısmen barab Keskin lruuma Kızılly m6fettifi 
'1eld tllblmca tekrar patlıyor. O da ~ mpklık da meYCU4 dejildlr. tır. Fakat bu kadm cinayetle aWra- tada pbpyorum. Vuiyetim ber el- olan klyleri mmtaka itı"barlyle tnbit BB. Said Gilnen n Muatuf 'l'ıt.tı 
•blmdlll aldıl• yarayla ymlıp &i- fMrjtlm 1,..1,,,. ....... dar delildir. Polilin ba ır.dmı ara· ~ iyidir. etmit •e bu mmtakalara memurlarmı pderllmi9tir. 
llJıor. maktaki noktal mıan cinayetin w• Otornoblldeld ~ öndermel• t.tllmıttır Keakln kulaınm 45 köylnde °'11" 

Bir ıaelıı.p Bu meaetede bir rol ~ı elıe.- kuundan eonra otomobilde bukmclu· Ali Rinnm 1 
• rulemu 621, oturulur 574 ve tmna-

OW&rtlea llabid4fnin ..,.mı a- mly-1e arandmMta olclulu tayleıal· iu 18ylenilen buul1a yatalm bu l8y1enilen ve =H:::es:=:ı! Giden memurlar men yakılan 62 evin aabiblerine 46.250 
__,. bir ~bulwıuyor. Bu 7 len kedmm lami bakkmdl da laatl bir kadmdu almıp almmadılmı tahkik dilen Ahmet lan p ua1 • Bu arada Kırtehrin Kaman midye- lira para firdımı yapıllcaktır. Bıa -1•• Ali Rua .ımdan ~1Jm11- matGmat yoktur. Kulen !palada " içindir. _ Ben u.=prtl;. :Wyordum. ai De Mucur kanama Kısılly muba- para Kısılly m0fettlf1erine yerinde 
tir. Bu mektub Ali lba U. ll~cldlıi ır&Uı Ali Rı•nm Ud tenelı:e benSia ICaıil ldrndlr Yoldl teaadif ettiğim bot bir otomo- aebeal memurlarmdu B. Ramis Gak dalıtmalan için verilmiı bulunmakta-
.-- nki4en lııal bir kadın _.. alaiak IHM utracblı KirklareUıacte AH Rua 320 dofumludur. tof8r A- bilin toflrUne benl de ~mı rica a&ıderilmittir. Kım1n nabiyeal ile dır. 
lıMI olclaiua ....,_., ....... cSa ~lele Wm ~Jmedıfı, otolD9oo H adiyle tlllmmıttJI'. Buıa&al on Mile eHita. Kabal ettL Ve beni Usunkap- Mucur kamı içinde bulunan kabili ICua sfln doetu olan Kızıla)'llDll 
....,_ ki bili AJJ amam tek bqına idare eeti • evet Kartalda almidcl fmnı bulunan riye kadar cetlrdL Kendlaini tanı- ia1ıı1ıa Ut pyrlkabW 1akAn 89 n ta· selseleden arar 1kmilt olan vataıı" 

"lldld4111. be.a bqatta i1rea aeaia 11 bd olank ıır-umtftlr. AH Rıza bir bulprm Yanola ll&ndüi lmlyte mam. Yolda yolcu lndlntillndea ha· .... men yıkılan 88 em llhiblerine dqlarmua en iyi •e en aeri fekildct 
ı , .. ,.,._,. lmMa 701rtm. B• f,.aıaya J'Üllftıtı urada ,olda teaa· leYifmilt Jmı kandırıp lraçmmı n berlm yoktur demlftir 9990 lira fircbm yapılacaktır. Ba pa- eualı bir fircbm yapabilmek &ser• 
llltdııtlm ns ~ ..,. ılO.D del• 1Iİf ettlli Jaadanıia driri,_i tarafın· eYlenmlftlr. Ali Rasanm bu kadmdlll ' • ra B. Ramis 06ke veriJmit n. para- bllttin merkes tefkilltmı aeferber et-
elllrü aıt. edlyonım. Zaman, ,.,. den durdaraJmM latenlJmlttir. Fakat iki çoculu olmuftUr. Y1nola 1-tka Son ...ıyeı nm dlğıtılma teldi hakkında da tali· mek llll'etlfle çalıtmaktadır. Ranb 
~ lwplqtıncdtır.,. bıtll 1* emri dla,_.,,.t ft otomobi- bir erkekle aeviftill için koc"ll!dUl Tlla1dlrat ehlllliyetle c1ewım .emek· mat nrllmiftlr. olm ld5ylerin yeniden yapdmw içill 

.R ... llOll drad "'-* bçı ıp. Jm- aynhmttır. Bu kadının da timdi -- tedir. Bir iki lln JsWe ...... in Kqebir merlra ka-V!f, Kmlay 1lsumla tedbirlerin al~ 1wıra.ı. 
ONlrtUeia llablddinla '41üedı ...... .. tlll•lll ~ -- re4le olclalu belH cleliJdlr. M .... ..- ....._ 8J • • ı it;, mllefttitlslndea B. n-. .,.._, ile claki tıetJdkJerlniD •tk11lrıi ft 

wı.11ıa•ı .. 'ıı1eı-- lllrldlanlrıola WWlnnk ~ aJflldıkta - 1ilrsok..,.. ...... 1191 Ilı lr :' ...... Kmlar..._•_a....._,11..-. -.~--•llfll!llıı&;ııpı'l!~I 
-•-· ail 'ır'llll' •••H'ıWt•fllllllı•• n 



ıs -s - t93s 

Ahçıların vatanı 

değil, turizmin en 

zengin mıntakasıdır 

Bolu, hangi memlekette olsa, güzelliğinin1 
ve ehemmiyetinin şöhreti o memleketin 

hududlnrı dışına yayılacak olan bir mınta
kadır. Ucsuz · bucaksız ormanlar, Bolunun 

sadece urubasıdır. 

1 stanbulun konaklarında otu
ranlar, Çamlıcadan ötesini 

bilmezlerdi ama, her şeyin iyisinin 
nereden geldiğini mükemmel bilir
lerdi. Bir mideci coğrafyasına gö
re kaysı Malatyadan, badem ezmesi 
Edirneden, elma Amasyadan, kar
puz Tekirdağından ve ahçı Bolu
dan gelmiş olmalı idi. 

.Fakat bir zaman sonra Bolu hak
kındaki maliimat ilerledi. "Bolulu 
ahçı" yı hayalimiz "Bolu ormanla
rı" nın ortasında tasavvur etmeğe 
başladı. Bu adamcağız orada kepçe 
elinde yoksa balta omuzunda ola
rak mı duracaktı? Bunu pek bilmi
yorduk ama, Bolu, alakamızda bir 
rütbe terfi etmişti. Orada artık yal
nız ahçılar değil ormanlar da yeti
§iyordu. 
imparatorluğun Bolu hakkında 

bu kadar az kayıd düşmüş olması
na, bugün kimse hayret etmez. Bi
lir ~i, memleketin diğer mıntakala-

Yazan: 

Burhan Belge 

.rx akkındaki malumat, o sıralarda. 
""""bciJkl bu kadar 1>ne degudr. ç a nkU ---..ıııiııiilM .. 

fatihler nesli çoktan tükenmiş ve 
onun yerini, bilmedikleri madenle
rin beratlarını ve ömürlerinde gör
medikleri mıntakaların demiryol 
imtiyazlarını alıp satmakla meşgul 
bir takım adamlar türemişti. 

* ' 

B olu, hangi memlekette olsa, 
güzelliğinin ve ehemiyeti

n in şöhreti o memleketin dışına 
yayılacak olan bir mmtakadır. Uç
suz bucaksız ormanlar, Bolunun sa
dece urubasıdır. İstanbul konakla
rına girerek oradakilerin midele
rini hünerile mat eden ahçı, Bolu
nun Mengen'inden kopup gelmiştir. 
Ve o, bazı ahvalde yalnız, ahçıdır. 
Ekseriya, hem de Sakız'da, Mısır'da, 
Amerika'da, Avrupa'da, her türlü iş 
tutan zeki, girişken ve kültürlü bir 
insandır. Bir insan ki, Türkiyenin 
kendi yerli ev ve tezgah endüstri
ai ölmeğe başlayınca işsiz ve ek
meksiz kalmış ve konakların mut
faklarına yahud gurbet ellerin tür
lü köşelerine dökülmeğe başlamış
tır. 

Bolu tabiatinin yalnız ormandan 
Bolu insanının da yalnız ahçıdan 
ibaret olmadığını gidip yerinde gö
recek olanlar, memleket hakkında 
ki bilgilerini genişletmiş ve paslı 
gönüllerine esaslı bir kür yaptır

r.·uş olarak döneceklerdir. Çünkü 
yer yüzünün nadir manzaralarında, 
tabiat, Bolu'da olduğu kadar güzel
dir. Ve Köroğlu'nun yurdunda, bu
gün dahi, çok zengin bir folklor 
yaşamaktadır. Bunlara, kasabaların 
tarihi eserlerini ve köylerin sevim
liliğini ilave etmek lazımdır. 

Dağların böğründe bir inci gibi 
ışrldayan Abad, Mengen'in kıyafet
leri, Gerede yolu üzerinde Nuri Os
man'ın değirmeni, Mudurnu'lu deli
kanlıların "meşeli" oyunları, Esen
tepe'nin dalgın çamları, Semen'in 
sürüleri ve çobanları, kaplıcalar, 

maden suları, Boludağı'nın afallatı
cı çiçek serveti ve yaban çilekleri 
saymakla bitmiyen güzelliklerin 
bir kaç tanesidir. 

8 oluya gitmek için ya Kı

zılcahamam yahud Beypa
z:arı - Nallıhan üzerinden geçecek
siniz. Her iki yolun da iyi ve fena 
olan kısımları var. Bunlar, düzele
cektir. Bu kadar büyük işler başa
ran cumhuriyet rejiminin, İstanbul 
ile Ankara arasında yatan bir cen
netin kapılarını açacağına şüphe 

yoktur. Türk vatandaşına Ameri-

1 
Değirmenci 

Nuri Osman 
kada yapılan buz dolabından tutu
nuz da Hindistan cevizine kadar 
her şeyi hak tanıdıktan sonra memleke 
tinin en güzel parçalarından birini 
görmesini yasak ilan edemeyiz. El
bette Bolu'nun yolu ve yolları yapı
lacaktır. 

Nallıhan ile Beypazarı arasında 
bir çobana rastladık. 

_ Abad'ı bilir misin? dedik. 

- Gitmedim ama işittim, dedi. 
- Nasılmış, dedik. 
_ lşte öyle bir safalık yer imiş, 

dedi. 
- Daha nasılmış, dedik. 
_ Vaktiyle oraları Köroğlu'nun 

imiş, ama sonra devletin olmuş, de
di. 

Bu çoban, askerliğini çoktan 
yapmış bitirmiş idi. 

Bir Bolu'dan yalnız ahçı yetişti
ğini bilen şehirliyi bir de Abad'ı 
Köroğlu'ndan alıp devlete veren ço
banı düşününüz, facianın büyüklü
ğünü kavrarsınız: Birinden diğeri
ne doğru ne araba yolu ne de kül
tür yolu mevcuddur. Cumhuriyet 
rejimi, bu yolların her ikisini de 
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Nuri Osman' ın 1 
• 

evı ve onun 

yayla merdiveni 
yapmakta gecikmiyecektir. 

* 
Kızılcahamam ve Nuri 

Osman'ın değirmeni 

K ızılcahamam'ın çamlığında 
yolluğumuzu yiyoruz. He

pimizde, bozkırda yaşıyan insanın 
ağaç ve suya olan hasretini beş h is
sine birden dindirmesi hali var. 
Hepimiz birer süngere benziyoruz. 
Ormanın renklerini ve kokularını 

emiyoruz. tık ormanda ve ilk çam
lardayız. Kızılca'da Bolu kapısının 
eşiğini aşmış bulunuyoruz. 

Avdan'ın korkunç yokuşunu tır
manıyoruz. Sol taraf uçurum; or
tada, kereste kamyonlarının son 
yağmurlarda açtıkları iki derin 
hendek. Araba bunun neresinden 
geçsin? Fakat geçiyor. Türk şofö
rü, asfalt için düşünülmüş olan mo
törlü arabayı uysal ve emin bir ka
tır haline koymasını biliyor. Biraz 
sarsılıyoruz, biraz ürküyoruz, o ka-

dar. 

Avdan'dan sonra ilk yaylalara u
laşıyoruz. Yayla köyleri başlıyor. 
Daha aık ormanlar, çağlayan sular 
başlıyor. Arabanın silrati, bir müd
det 11f ır ile bet kilometrenin arası
na düştükten sonra tekrar çıkıyor. 
Ve yeşil boğazlardan aşağıya doğ-

1 E S E N TEPE'nin çam la~_J 
ru koşuyoruz. Bir dirsekte solumu
za bir değirmen rastlıyor. Yolun 
hemen yanı başında. Az üzerinde 
bir ev, az aşağısında da, yol üzerin
de, henüz bitmemiş bir yapı. Oth
marı arabanın içinde zaptetmeğe 

imkan yok. Elinde fotoğraf çanta
ları aşağıya fırlıyor. Bizler de. Bi
zim de fotoğraf makinelerimiz var. 
Bir an içinde, dört beş elden, yirmi 
otuz film yakıyoruz. 
Yukarıki eve sesleniyoruz: De

ğirmenci yok mu? 
Sundurmada, kadın gölgeledne 

benzer bir takım cisimlerden, 
- Var, var, değirmende, diye 

sesler geliyor. Urkek, baş örtülü, 
tek gözlü sesler. 
Değirmene giriyoruz. Yepyeni 

bir su değirmeni. Tahtaları ve ci
hazları gıcır gıcır. İçeride kimse
ler yok. Bir kapıyı açıyoruz. Değir
menci Nuri Osman ocağın batında, 
ısınıyor. 

- Üstünüze afiyet, b iraz üşüt
müşüm de ... , diyor, iararımıza rağ
men dışarı çıkıyor. Güzel bir insan. 
Sonradan öğreniyoruz ki, Milli 

ABAND'A 
GİDEN YOL 

Bu röportajdaki resimler Matbuat Umum Müdürlüğünün kendi fotoğraf arşivini 
tamamlamak uzerc Bolu mmtakasında fotografı;ılarına )lal)tlrdıiı bil' ~ veeilelıile 

alınmııtıı:, 

Mücadelede yararlıkları görülmüş
tür. Ondan ve orada değil; Gerede, 
de ve başkalarından. 

O bize yalnız, değirmenini:: Ge
rede'de bir ustaya hem de 120 lira
ya yaptırdığını söylüyor. Görseniz 
ne güzel değirmen, ne temiz değir
men, ve, ne atmaca tavırlı bir de
ğirmenci, o Nuri Osman ... 

Seviniyoruz ki, Gerede'de sipariş 
alan bir değirmen ustası, henüz 
mevcuddur. 

Nuri Osman bizi bırakmıyor. Yo
ğurt ve siyah ekmek getiriyor. Kı
rıp yağız ekmeği taze yoğurda ba
nıyoruz ve etrafa bakıyoruz, Nuri 
Osmanı dinliyoruz. Kızılca'run ilk 
çamlanndan sonra, Bolu'nun ilk in
sanı. Bizde bunlar vitamin tesiri 
yapıyor. Vitamin sade gövde için 
?e.ğildir y~,elbette sıska gönüller 
ısın de hır vitamin olacak. Bunu 
Nuri Osman'ın üzerimizde bıraktı
ğı tesirden anlıyoruz. 

.~uri Osman'rn yukarıdaki evirün 
mukellef bir merdiveni var. lki 
çam gövdesini çetele gibi işlemiş
l~r ve bitişik olarak yerden yukarı
kı kapıya doğru dikmişler ve des
teklemişler. Olmuı size genit ve 
güı:elim bir merdiven. Bunun adı 
yayla merdiveni imiş. 
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Ankara Borsası 

ÇEKLER 
14 Haziran 1938 Fiatı 

Londra 
Nevyork 
Paria 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Praı 
Madrid 
Varşova 
Budapeıte 
Bükreş 
Belıtrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

l\ rılı" Krınanrı-

6.25 
125.8425 

3.505 
6.6225 

28.82'25 
69.775 
50.71 
21.36 

1.14-25 
1.5425 
4.3775 
7.6225 

23.70 
25.-
0.94 
2.87 

36.41 
32.225 
23.745 

6.23 
126.-

3.4925 
6.6025 

28.73 
69.55 
50.5475 
21.2'925 

1.14 
1.5375 
4.365 
7.5975 

23.625 
24.92 
0.9375 
2.86 

36.2'925 
32.1225 
23.67 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk Borcu 1. 19.- 19.-

.. .. " 
( Peııin) 

1. 19.05 19.05 

1933 İkramiyeli 
(Vadeli) 

Ergani 95.- 95.-
Sivas - Erzurum hattı 

İl. ili. 97.50 97.50 
1934 Hazine tahvili 

%5 F. 45.- 45.-
C. Merken Bankası 95.- 95.-\.. ________________ _, 

Muğlada seyyar sinema 

Muğla, 14 a. a. - İlimiz köylerine 
gösterilmek üzere bir seyyar sinema 
getirilmiş ve köylerde gösterilmeye 
başlanmıştır. 

Şimali ltalyada yağmurlar 
Milano, 14 a. a. - Şimali !talyaya 

yağan şiddetli yağmurlar, büyük hasar
ları mucip olmuş, bir çok köprüler yı -
kılmış, geniş miktarda arazi su altında 
kalmış ve üç kişi ölmüştür. 

Ankara Valiliği 

Şose yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (66190) liradan ibaret 

'.:>ulunan Ankara - Kızılcahamam yo
lunun 33+34 ile 43 + ooo inci kilomet
releri arasında blokajlı şose inşaatı 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

Eksiltme 27-6-938 pazartesi gUnü 
saat on beşde Ankara vilayeti daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

1stekliler teklif mektupları Tiacret 
odası vesikası ve {4964) lira {25) ku
ruşluk muvakkat teminat mektubu 
veya makbuzları ve Nafıa vekaletin
den 1938 takvim yılma mahsus ola
rak aldıkları müteahhitlik vesikala
riyle birlikte sözü geçen günde saat 
on dörde kadar encümen reisliğine 

vermeleri. 
lste.kliler keşif ve şartnameyi Na

fıa müdürlüğünde her gün görebilir-
ler. (1775) 3584 

Pazar yerleri münakaıası 

~11111111111111111111111111111111111111~1 

= DEMlR ADAM = - -- --.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•r-
- Ankaralılara Müjde -

İtfaiye meydanı Yeıil Bursa 
Haymana otelinde iyi zeytin 

Kilosu 25 kuruştur. Top-
tan ve perakende satıglar. 

3730 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi ağız, çene 
yüz hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını pazardan maada 

her gün 15 den itibaren Atatürk 
Bulvarı Foto Cemal apartımanı 

No: 6 da kabul eder. 3471 

Ekmek münakasası 
Ankara Ceza Evi Direktörlüğün

den : 
1 - Ankara ceza evinin haziran -

938 ibtidasından mayıs - 939 sonuna 
kadar bir senelik ihtiyacı olan beheri 
- 960 - gram itibariyle şartnamesinde 

yazılı şartlar dahilinde birinci nevi ek 
mek - 21 - gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - İhale 21 haziran - 938 tarihine 
rasthyan salı gün il saat - 15 - te Anka
ra cumhuriyet müddeiumumiliğinde 

toplanan komisyonda yapılacaktır. 
3 - İstekliler muhammen bedelin 

%7,5 ğu olan - 2246 - lira - 94 - kuruş 
luk muvakkat teminat vereceklerdir. 

4 - Eksiltm~en mütevellid rüsum 
tekalif ve damğa resmi ilan ücretleri 
ve indelhace ekmeğin tahlil ücret mas 
rafı ve sair bilcümle masraf müteah
hide aiddir. 

5 - Teklif mektubları 21 - haziran -
938 sah günü saat - 14 - de kadar sıra 
No.Iu makfuuz mukabilinde ikinci 
maddede yazılı komisyon reisliğine 

verilecektir. 
6 - Şartnameyi görmek ve fazla i

zahat almak istiyenler mesai saati zar 
fında Cebecide ce~ evi direktörlüğü-
ne müracaatları iHln olunur. 

(1563) 

. . 

3287 

": · -Polis · 
Gri renkle kumas ahnacak 

Emniyet Umu·m Müdürlüğünden : 
1 - Elde mevcud nümunesine ve 

şartnamede yazılı vasıfları dairesin
de zabıta memurları için azı 4000 ço
ğu 5000 metre gri renkte kumaş kapa
lı zarf usuliyle 22.6.938 çarşamı,a gü
nü saat 15 te münakasaya konulmuş· 
tur. 

2 - Beher metresine 450 kuruş fiat 
Ankara Valiliğinden : biçilen kumaşa aid uırtnamcyi almak 
Kızılcahamam kazasına bağlı kır r 

500 
ve nümunesini görmek isteyenlerin u· 

pazarlarından Yabanabad pazarı 
mum müdürlük satın alma komisyo-

Güreı pazarı 200 ve Sey pazarı 155 nuna müracaatları. 
lirada 20. 5. 938 günü talihleri üzerin-
de pey konmuı ise de haddi ta.yık gö- 3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
rülmediği cihetle 20. 6. 938 gününe 1687 lira 50 kuruşluk teminat makbuz 
kadar bir ay müddetle uzatılmış oldu- veya mektubunu muhtevi teklif mek
ğundan talihlerin yevmi mezkOrde t~blarını ve .2490 sayılı kanunun :-3 
% 7,5 nisbetinde teminatlariyle birlik c~ madde.lerınde .Y~ılı belgelerle hır· 
te mahalli kaymakamlığa müracaatla- ı lıkte eksıltme günU saat 14 de kadar 
rı ilin olun~r. (1694) 3507 komisyona teslim etmeleri. (1662) 

3402 

Benzin ahnacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Mikdarı Beher litresı ıçın 
Azı çoğu tahmin edilen fiat 

Cinsi Litre Litre Kuruş santim 
Benzin 25000 30000 18 50 
İHALE GÜNÜ: 27-6-938 pazartesi günü saat 14 de 

teminat 
Lira kuruş 
417 

Yukarda mikdarı yazılı Benzin eksiltmeye konulmuıtur. İsteklilerin 
muayyen gün ve saatte kanuni belgelerile müdüriyette toplanan komis-
yona gelmeleri. (1790) 3596 

Konya vilôyeti 
Ke~ifleri yaptır1lacak muhtelif sular 

1 - Konya vilayeti dahilinde Ereğli kazasında 50 kim. 
uzunluğunda A 1 a n a r k 

2 - Karaman kazasında 30 kim. uzunluğunda ! b r a 1 e 
dereıi. 

3 - Ak,ehir kazasında 30 kim. uzunluğunda Eğri göl • 
K o ç a t auları .• 

4 - Konyada M e r a m deresi yataklarının 1118.111 ile 
munta~am kanailar dahiHnde alınabilmesi için keıifleri 
yaptrrılacaktır. 

Bu itleri yapabilecek aerbest mühendislerin daha mu
fasaal malumat almak üzere Konya valiliğine müracaat 
etmeleri. 3633 

ULUS 15 - 6 - 1938 
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5. - Muvakkat teminat {11071) li- G" I k k 

Vakıflar Umum Md. 
minat ve (2490) sayılı kanunun (2 ve.3) 
üncü ID4ddelerinde yazılı belgelerle 
ve mtiteahhidlik vesikalariyle birlik te 
teklif mektublarmı eksiltme saatinden 
bir saat eveline kadar Ankara'da t ür '.< 
hava kurumu ba,kanlığı binasında te
şekkül eden satm alma komisyonu re-

Kapah zarf usuliyle 
yapı ilônı 

ra (62) kuruştur. om e ve ıraval yaphnla<ak 

Vakıflar Ummn Müdürlüğün
den: 

1. - Ankara'da Bankalar caddesin
de Osmanh Bankası ittisalindeki va
kıf arsa üzerine yaptırılacak Borsa, 
Vakıf paralar müdürlüğü ve apartı
man binası inşaatı maa müştemilat 
toptan götürü olarak kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2. - Bu inşaatın maa mliştemilat 
keşif bedeli (196432) lira (33) kuruş
tur. 

3. - Bu işe aid proje, fenni ve hu
susi şartname ile eksiltme şartname
si ve mukavele projesi 9 lira 82 ku
ruş mukabilinde Ankarada Vakıflar 
Umum Müdürlüğü lnşaat Müdürlü
ğünden, latanbulda Vakıflar Başmü
dürlüğü Başmimarlığından, tzmirde 
vakıflar müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltme 27 haziran 1938 ta
rihine rastlayan pazartesi gün saat 
ıs de Ankarada ikinci vakıf apartı-

6. - Bu eksiltmeye girecek olan
lar 1938 senesine aid ticaret odası ve
sikası ve 1938 yılına aid olarak Nafıa 
vekaletinden almış ve en aşağı yüz 
bin liralık tek bir bina inşaatını yap
mış ve muvaffak olmuş bulunduğunu 
bildiren yapı mUteahhidliği vesikası 
göstermesi ve bizzat yüksek mimar 
veya inşaat mühendisi olması veya 
bunlardan biri ile müştereken teklif 
yapıp mukaveleyi birlikte imza etme
leri lazımdır. 

7. - Teklif mektupları 27 haziran 
1938 pazartesi günü saat 14 de kadar 
Vakıflar Umum Müdürlüğü İnşaat 
Müdürlüğünde müteşekkil komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. 

8. - Kapalı zarfların ihzarmda, 
teklif mektubunun yazılışında. bu 
zarfların tev:diinde ve posta ile gön
derilmesinde taliplerin 2490 sayılı 
kanunun 32, 33 ve 34 üncü maddele
rine harfiyen riayet etmeleri lüzumu 
ilan olunur. (1714) 3459 

Kiralık arsa 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen Muvakkat 
kıymeti teminatı Vakıf 

Lira Lira No. Nevi Mevkii 
50 4 82 Arsa Çankırı kapı 

Yukarıda evsafı yazılı vakıf arsa teslim gününden 31 mayıs 939 günü
ne kadar olan kirası on gün müddetle artırmaya konulmuştur. İhale 22.6.938 
çarşamba günü saat 16 da vakıflar umum müdürlüğü varidat müdürlüğünde 
yapılacaktır. Tutmak ve şartlarını görmek isteyenlerin adı geçen müdürlü-
ğe müracaatları. (1852) 3709 

}... ·Ankara Bel~diyesi 

Kirahk dükkanlar 
Ankara Belediyesinden : 
Halde 27, 47, 65, Samanpazarmda 

26/ 1, 24/ 2, 22/ 3 Atpazarmda 24/ 23, 
196/ 116 numaralı dükanlar 17 temmuz 
938 cuma gününe kadar pazarlıkla 
icara verileceğinden her cuma ve salı 
günleri saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları. (1645) 

3282 

Parke döıellirilecek 
Ankara Belediy-in.den ı 

1 - Gazi muallim mektebi yanında

ki yola parke döşenmesi işi on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Keşif bedeli (899,44) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (75) liradır. 
4 - Ke~ifname ve ıartnamesini gör-

mek isteyenlerin her giln yazı ir;leri 
kalemine ve isteklilerin de 24 haziran 
938 cuma glinU saat onbuçukda beledi
ye encümenine müracaatları. (1829) 

3656 

Krezil ve solf al döfer ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Sıhhat işleri için 3000 kilo kre
zil ile 3000 kilo solfat döfer on beş gün 
milddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 2010 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (150,75) li

radır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 24 haziran 938 cuma günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1831) 3f>58 

15 saat sandığı yaphrllacak 
Ankara BelecliyeNncl- ı 

l - Su idaresine yaptırılacak 75 ta
ne ıaat sandığı on ibeş gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (340) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 24 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenle

rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 21 haziran 938 sal~ günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
mUracaatları. (1832) 3659 

Kirahk dükkan ve mağazalar 
Ankara Belediyesinden ~ 

Kapı No: Aylık icarı Senelik muvakat Te. 

89 Tuhafiyeci dükkanı 
91 İnşaat malzemesi ,, 
93 Hırdavatçı dükkanı 
2 Orman çiftliği mağazası 
4 ,, ., şarabhanesi 
7 Otel altmdaki depo 
s 

80 
105 
70 

160 
140 

15 
10 

72 
94,50 
63 

147 
126 
13,50 

9 
" u ,. 

1 - Yukardaki nümero ve isimleri yazılı dükkan ve mağazalar on beş 
. glin müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri yukarda yazılmıştır. 
3 - Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün yazı "işleri kalemine ve 

isteklilerin 24 haziran 1938 cuma günü saat on buçukta Belediye Encüme-
nine müracaatları. (1830) 3657 

Ankara askerlik şubesinden : 
Ankara askerlik 'ub~i mmtakasında olup da şubede kayıdh mu~telif sı· 

nıflara mensub olan yedek subay ve asked memurların 938 yılına aıd yokla
malarına 1 haziran çarşamba günü sabahı başlanacak ve 30 haziran perşembe 
gUnti akşamı bitmek üzere bir ay devam edecektir. Hangi smıf ve~ subay ve 
memurların yoklamaları için şubeye müracaat edeceği gUnler a,agıda yazı-
lıdır. 

Mektubla yoklamasını yaptırmak isteyenler şubedeki defter ve sıra numa-
rasının mükemmel ve açık okunaklı künyesiyle ahvali sıhhiyeainin naıul ol
duğunu ve halihazır ikamet ve memuriyet adresini ve fen kıtalarının hangi 

kısmında ihtisasları olduğu bildirilmelidir. 
Yoklamasını yaptırmağa gelecekler yanlarında fotoğraflı ve soy adı ya

zılı nUfua ctizdanlarını ve askeri vesikasını ve malOliyetine dair rapor varsa 

aslını beraber getireceklerdir. 
Bu mUddet içinde yoklamaya gelmeyenler hakkında 1076 sayılı yedek su-

bay ve askert memurları kanununun 10. maddesi tatbik olunur. 
Yedek piyade 1.6.938 ila 7.6.938 akşamrna kadar 
Yedek süvari ve Jandarma 8.6.938 ,. 10.6.938 ,, ., 
Topçu 11.6.938 ,, 14.6.938 ,. 
Levazım harita demiryol 15.6.938 ,. 16.6.938 ., .. 
Hava deniz aenayi harbiye 17.6.938 ,. 18.6.938 ,. ., 
Muamele hesab memurları ve mızıka 20.6.938 ,, 22.6.938 ,, ,, 
Tabib eczacı ve beytar 23.6.938 ., 25.6.938 .. .. 
Askeri. hakim. iatihkim. muhabere. 27.6.938 ., 29.6.938 ,, .. 

nakliye 
Askeri Sanatkarlar: Tüfekçi, kamacı, 30.6.938 ,. 30.6.938 
Makinist. Demirci. Marangoz. Saraç. 
Elektrikçi 

(1505) 

.. " 

2993 

Türkkuıu Ge...el Direktörlüğün. 
den: 

Ankara ve İnönünde bulunan Türk
kuşu mensublarına yaptırılacak göm
lek ve kravatlar eksiltmeye konulmuş
tur. 
Mensubların adedi 55, yaptırılacak 

gömlekler ikisi haki ve ikisi beyaz ol
mak üzere dörder adetten 220 tanedir. 
Ayrıca 110 tane siyah ve 110 tane be
yaz kravat yaptırılacaktır. 

Beyaz gömleklere 250, haki gömlek
lere 300 kuruş fiat takdir edilmiştir. 

Kravatların tanesi 30 kuruştur. Bu fi
atlar Ankarada kurumda teslimdir. 

İhalesi 22 haziran 1938 çarşamba gü
nü saat 15 te Ankarada Türkkuşu Ge
nel direktörlüğünde yapılacaktır. İs -
teklilerin belli gün ve saatte v<ısaik ve 
50.33 liradan ibaret il.k teminatlarile 
birlikte müracaat etmeleri, buna aid 
şartname ve kumaş nümunesinin her 
gün Türkkuşu genel direktörlüğünde 
görülebileceği ilan olunur. 3729 

Merzifonda inşaat 

Türk Hava Kurwnu Genel Merke· 
zinden : 

1) Merzifon'da tayyare meydanında 
türk hava kurumu tarafından yaptıa
lacak: 

A- {34.777) lira (35) Kr. bedeli ke
şifli etüv ve çamaşırhane 

B - (3.692) lira (95) kuruş keşifli 
yağ deposu 

C - (8.485) lira (16) kuruş keşifli 
cephanelik, 

Ç - (13.327) lira (74) Kr. keşifli u
mumi mutbak, 

D - (10.727) lira (50) Kr. 50 tonluk 
su deposu, 

E - (33.446) lira (28) Kr. keşifli e
rat pavyonu, 

F - (2.341) lira (86) Kr. keşifli ka
nalizasyon, 

G - (17.468) lira keşifli harid kab
lolarla harici tenvirat, 

H - (7.400 lira (53) Kr. keşifli e
lektrik santralı binası, 

1 "'.""' (32.872) lira (50) Kr. keşifli yo
lun tutarı olan (164.539) lira (88) ku
ruş) yüz altmış dört bin beş yüz otuz 
dokuz lira, seksen sekiz kuruşluk) in
şaat kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2) Teminat (9.477) liradır. 
3) Ke,if evrakiyle proje ve tartna

meler (823) kuruş mukabilinde ~nka-
ra türk hava kurumu tarafından veri
lecektir. 

4) Eksiltme S.7.938 salı günü, saat 
15 de, Ankara türk hava kurumu baş
kanlığı binasında, satın alına komis
yonunda yapılacaktır. 

5) Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve (2490) sayılı kanunun (2 ve 
3) üncü maddelerinde yazılı belgeler
le ve müteahhidlik vesikalariyle bir
likte teklif mektublarmı eksiltme sa
atinden bir saat eveline kadar Ankara, 
türk hava kurumu başkanlığı binasın
da teşekkül eden satın alma komisyo-
nu rei11liğine vermelidirler. 3698 

Alh benzin tankı yapltrılacak 
Türk Hava Kurumu Genel Merke

zinden : 

isliğine vermelidirler. 3699 

Bir daktilo alınacak 
Türkkufu Genel Direktörlüğün<kn : 

Ayda 60 lira maaş ve 15 lira mes
ken bedeli verilmek üzere Türkkuşu 
Genel Direktörlilğii için bir dakt ilo 
alınacaktır. 

Imtihan 16 haziran 1938 perşembe 
günü saat 14 de Türk Hava Kurumu 
merkez binası içinde bulunan T ürk
kuşu Genel Direktörlüğünde yapıla
caktır. 

Isteklilerin, enrel<:e bafka bir yer
de çalışmışlarsa borısenri&leri ile bir-
likte müracaatları. 3595 

Demiryolları · 
Sönmemiı kireı altnacak 
D. Demiryolları S..tm Alma K.o

misyonunc:lan : 

Muhammen bedeli 4350.-lira olan 300 
ton yüksek kalitede sönrr.emiş kireç 
29.6.938 !rarşam.ba günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 326.25 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paras~z olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden, Haydarpa
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılmaktadır. (17 55) 3679 

Kazma ve kürek sapı ahlll<ik 
D. D. Yollan Satın Alma Komi~Jll> 

nundan: 
Muhammen bedeli 5075 lira olan 4 

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

Bu işe girmek isteyenlerin 380.63 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafı~ müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gUn saat 14 de kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tese Um ve sevk §enıgımıen aagı-
tılacaktır. (1737) 3613 

Çam kereste alınacak· 
D. D. Yollan Satın Alma Komi.5J!O

nundan: 

Metre mikabı muhammen bedeli 45 
lira olan takriben 6316,478 metre mi
kabı çam kereste 27.6.938 pazartesi gü
nü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 15.119,66 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikas• ve tekliflerini ayni 
gtin saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 1421 kuruşa Ankara, 

Eski§ehir, İzmir ve Haydarpaşa vez
nelerinde satılmaktadır. (1738) 3570 1) Merzifon'da tayyare meydanında 

türk hava kurumu tarafından yaptırı
lacak 2s er tonluk (6) tane benzin tan- Muhtelif ampul ahnac-ak 
kının inşası kapalı zarfla eksiltmey e 
konulmuştur. D. O. Yollan Satm Alına Komİ8-

2) Keşif bedeli (57.540) (elli yedi yonundan : 
bin beş yüz kırk) lira (97) (doksan ye- Muhammen bedeli 13193 lira olan 16 
di kuruş)tur. kalem muhtelif ampuller 15.7.938 cu-

.. 3) ~lk .teminat (4.l27,0S) (dört bin ma günü saat 15.30 da kapalı zarf usu-
yuz yırmı yedi lira beş kuruş) tur. lü ile Ankarada idare binasında satın 

alınacaktır. 4) Keşif evrakiyle proje ve şartna- Bu işe girmek isteyenlerin 989,48 li-
meler (288) kuruş mukabilinde Anka- ralık muvakkat teminat ile kanunun 
ra türk hava kurumundan verilecek- tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte-
tir. ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 

5) Eksiltme 4.7.938 pazartesi günU. gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
saat 15 de, Ankara türk hava kurumu liğine vermeleri lazımdır. 
~şkanlığı binasında satın alma ko- Şartnameler parasız olarak Anka-
mısyonu~da yapıl~cakbr. rada malzeme dairesinden, Haydarpa-

6) Eksıltmeye gırecekler kanun? te- ı şada teselli.im ve sevk şefliğinden da-
- - ğıtılmaktadrr. (1818) 3704 

Karışık odun alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis yonwıdan : 
Bir inci işletme ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı ile muhammen be

deli yazılı odun kapalı zarf usuliyle münkasaya çıkarılmııtır. Eksiltme 
1. 7. 937 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 16 da Haydarpaşa cer bina
sı dahilinde birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. İstekli
ler eksiltme şartnamesinde yazdı muvakkat teminat, evrak ve 1. 7. 937 ta
rih ve 3645 N o. lu resmi gazetede ilan edilmiş olan talimatnamede bildi
rilen vesaik ve teklif mektuplarmın eksiltme günü saat 15 e kadar komis
yon reisliğine verilmesi lazımdır. 

İstekliler bu husustaki yeni şartname ve mukavele pprojesini Haydar-
paşa yol baş müffetişliğinden parasız alabilirler. (3482/ 1853) 3710 

İhale edilecek Muhammen bedeli Muvakkat 
Mikdar Beher tonu teminat Tutarı 

Odunun cinsi Ton L. K. L. K. L. K. 
Safi meşe veya gürgen ve 12.50 486.75 6250.00 
yahud çam ve yahud da 
her üçünün mahlutu 
Safi meşe 

300 
200 

ğ .. 
' 



15 - 6 - 1938 

H i K A y E 
• 

J elefon rehberinden 
çıkan nişanh 

'Ya.ın: Villaelm Liftenberg Çeviren: Hikmet Tuna 

Oğleyin sofra batında idiler. Bay 1 - Hayır, telefonla aranan numara-
~imer kızına dönerek, lar me1gul olunca, serbest kalıncaya 

- Agi, bu akpm bize misafir gele- kadar beklemek mecburiyeti vardır. 
Cek. Dedi. Ama, insan müstakbel kocasını mü-

Agi, babası misafir geleceğini ha- temadiyen arayıp bulmak zorundadır. 
her verince, her vakit olduğu gibi, Bu ana kadar hiddetini güçlükle 
it&yıdsızca. sadece saklayan babası, 

- Ah 1 - Ya ben ıeni mecbur edersem? 
Demekle iktifa etti. Diye haykırdı. 
Zarif bir ihtiyar olan babası bir Agi gUIUmsüyordu. 

1büddet sonra -, Peki öyle ise ... 
- Evet; Kız, bir müddet sustu. Ve nihayet, 
Diye tekrar söze baıladığı zaman, - Telefon numaralarından bahıet-

.\gi, birdenbire onun canı sıkıldığı- mittim. Oyle lıe, telefon rehberini 
Ilı farketti. açarım. en çok hoıuma cfden bir er-

- Evet, bize mlNfir ıelecek.- Çok kek lıml bulur ve kendlılne telefon 
tevimli bir delikanlı.. Sen onunla he- ederek benimle evlenmek isteyip iıte
ııüz tanı,madın .. Onu tanımazsın .• E- mediğini sorarım! 

ıninim ki senin hoşuna gidecek.. - Agi 1 
Agi, Agi, meydan okur gibi bir tavur ta-

Fel6kete 
uğrayanlara 

yardım 
Türkiye Kqılay Cemiyeti 

Umumi MerkeJıinden : 
Yer aansıntısından fel!kete uğrayan 

vatandatlarmııza yardım yapılmak ü
zere apğıda iaim ve adresleri yazılı 
zevat ve müeaaeaat tarafından hizala
rında yazılı paralar veznemize yatırıl
mıttır. Bu hayır sever zevata ve mües
seeata gerek cemiyetimiz ve gerek fe
laketzedeler namına teıekkürlerimizi 
sunarız. 

Lira Kı. 

26 00 Adapazarı orta okulundan 
458 82 Beani kızılay ıubeainden 

33 40 Trabzon liaeıi müdürliiiünden 
200 10 Sorıun kızılay ıubeıinden 
231 81 Vize .. 
26 34 Adıyaman " 

743 97 Adapazan " " 
150 00 Dikili .. " 
180 00 Ayvacık " " 
123 00 Yıldızeli Çırçır nahiyesi ehall-

ıinden 
200 00 Karacabey kuılay pıbeainden 
580 50 Gölcük " " 
248 Ol Yenipazar nahiyesinden 
173 00 Midyat kızılay ıubesinden 
100 00 Kthta " .. 

72 76 Sinop Kızılay Merkezinden 

3547 71 
248713 68 Evvelki Jiıteden 

252261 39 

Mekıikada çıkan 
• 
ııyanm mahiyeti 

Meksiko, 14 a.a. - 11 haziranda 
Pueblaa eyaletinde batlıyan grev ni
hayetlenmittir. 

Greve nihayet vermek bahıinde ka
rar lapn prtlar, alakadar mahfillerde 
iki türlü görütün mevcudiyetini iaıbat 
etmi,tir. 
Kardenaa'ın dahil olduğu bir grup, 

ekonomik buhranın önüne geçmek Ü· 
zere ıendika mücadelesinin muvakkat 
bir zaman için bırakılmuına, diğer bir 
grup ile mücadeleye devMD edilmcıeine 
taraftardır. 

ULUS 

r:::::::::::~::~::~::~::~:::::::::::::ı 
(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara • latanbul arumda 
pazardan maada her &iin : 

Yeıilköyden hareket 9.30 
Anlıcaradan hareket 15.30 
Ankaradan 

cumartesi dnleri ı 14.SO 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Carpmba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya ,. 
: Eıe ve Çankaya .. 
: Sebat ve Yeniıehir ., 
: tıtanbul eczanesi 
: Merkez .. 
: Ankara 

HALK " YENi 
SlNBMALAR 

Beanı aaatleri 
Her CÜD 

YBNl HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

14.45 
16.45 
18.45 

Cumarteıi ıüzılerl 
HALK YENl 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

Pazar cünlerl 
HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

YENl 

11 
13 
14.45 
ı6.45 
18 45 

Geceleri aaat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yansın ihbarı: (1521). - Telefo~ müra
caat ıehir: (1023-1024). - Şehırlerara-
11: (2341-2342). - Elektrik ve Hava~~ 
Arıza Memurlup: (1846). - MesaJerı 
Şehir A.nbarı: (3705). - Ta k ı i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpuan civa
n: (2806, 3259). - Yeniıehir. Havuzba
''· Bizim takıi: (2323) - Havuzbaıı: 
Güven takıi: (3848): Birlik takai: (2333) 
- Çanlıcın caddeai, Uluı tabi: (lDl). 

Otobüslerin ilk v• aoD 
Seferleri 

\ 
Uluı M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus 111. na 

Ulaa 111. elan Çankaya'ya 
Çanlra7a'clan Ulus il. aa 

Ulua il. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulaa 14. aa 

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

Sabah Akeam 
llk Son 
sefer aefer 

6.45 23.0U 
7.15 23.20 

7.25 2!.00 
7.10 2S.20 

6.SO 20.00 
7.00 ao.so 

6.00 21.00 
6.30 21.30 

yum, Bay Otto Römer? çilnkU sizin
le evlenmek istiyorum da onun için ... 
Hiç hayret etmeyiniz. Ne size aşıkım 
ve ne de sizin ne biçim bir adam ol

~~y~e 't:ip~iWlıACıı.lllılıılıilWia~~~~~.!llf!l!iii.:r-~:~:'"•4"""....-7iiöi~-.,..-.. ...,._.. .................. ,... ~Fa11mtııilılf·r.wtı1W._-
Ondan sonra, baba ile kız arasında- Diye sordu. varı 

Ulus M. dan EUik'e .. ............... ~ 
Ulaa il. dan Cebeci ~ 

6.SO 21.00 .... .... 
7.00 n.oo 

lı: Zararı yok; buna rafmen ıizinle 

b!,k~:;~:;'e~ ;e~:t:~~:t:ı:;u~~:~~ me~:;rub::ı~;:~::~~!~~a~~~ ~~~:~: ~~!iy~;:ği!~er yot:~s~~ 
rültülü tekilde yanı baıına koyup, bu fikrini ciddi bir tekle aokabileceğini 

- Ben evime genç ve sevimli bir biliyordu. O, bayle bir harekette bu-
akşam saat sekizde Hitsinger cadde-

delı.kanlı rağırdıllrım zaman, sen da- sinde 125 numaraya geliniz. Sizinle 
:ı: • lunacak kadar dik kafalı acayip bir d ·· u Urü 

i-- aksı' kanaattesı'n 1 Du··nyanın en uzun uza ıya gor 1 z. 
.. ue& kızdı. Haıılı, bay Rimer o sevimli de-
tabii olan 1eylerine karşı her vakit likanlıyı bu akpm atlatmak gibi hiç * 
1buarızsın 1 Fakat bu ıefer ben kendi de hoş olmayan iti ~erine almıştı. 

Tam aaat sekizde Otto RiSmer gel
di; on tane enfes gill de birlikte ge
tirmiıti. Kartını hizmetçi kıza vere
rek içeri gönderdi. Agi tarafından 
kabul edilmek üaere içeri girdili sa
man kızın renıi uçtu ve bir an için 
sandalyaya dayanmak mecburiyetin
de kaldı. Çünkü, telefon rehberinde 
bulup çıkardığı bu Otto Römer, ha
yatının en büyük, en güzel sürprizi 
idi. Yakıtıklı, tık, sevimli bir adam o
lan Otto Römer, zarif reveransla gül
leri kıza verdi. Ondan ıonra ıayet 

sempatik gelen bir aeıle, 

lrzumu yerine getirmeğe kati ıurette * 
qznettim 1 İşitiyor musun? Kati yen Fakat, üç gün ıonra bay Rimer bir-
azınettim. Çünkü, senin, erkek misa- denbire 
firlerin geli,terini proteatoya kalkıı- - Ne oluna olıun, bu akpm deli-
ltlan artık tahammül edilmez, hattı kanlı geliyor ı dedi. 
tülUnç bir hal aldı. Bu delikanlı bu- Agi, gülilmaiyerek baktı ve aadece, 
tUn gelecek ve sen de onunla tanıp- - Telefon rehberi. 
takım anladın mı? 1 Diye bağıra ba- Dedi. 
lıra anlatıncaya kadar devam etti. Babası hiç bir hiddet eseri göster-

Agi, meden, 
- Bu akpm ben sokağa çıkacağım, - Hay hayı demekle iktifa etti. 
Diye sükunetle fakat kati bir eda - Bu misafirin gelmesinde iırar 

lle karşılıkta bulundu. edersen, ne yapacağımı biliyorsun de-
Yaşlı adanı hiddetlendi ve ~utadı ğil mi? 

hilafına yüksek ıeıle konuşmaga bat- - Biliyorum. Fakat buna rağmen - Bana karıı itimad ıöıtermek 
lutfunda bulunduğunuzdan ıiıe çok 
teıekkür ederim 1 Ve size bakınca, sa
yın bayanım, telefonun beyhude ye
re icad edilmemiı olduğunu anlıyo
rum. 

ladı : israr ediyorum. Sen bu delikanlı ile 
- Bu akpm sokağa çıkmıyac~ksı~ 1 evleneceksin. Evveli, çünkü, nefis bir 

l.teıud bir hidiıe diye telakkı ettı- genç olduğu için; saniyen, grafik en
iiın bir tanıımaya niçin itiraz ediyor düıtriıinde yetiımiı bir adam olduğu 
tun? Yoksa baıka birini mi seviyor· için. 
auıı? Agi, tehdid eder bir eda ile, Aıi utandığı için uzun müddet ko

nu§&ID&dı. Fakat ondan sonra Ottoya 
yer gösterdi. Genç adam onun botuna 
gitmitti. 

- Hayır. Baıka birini sevmiyorum. - Ben onunla evlenmiyeceğim ı 
- Buna rağmen itiraz ediyorsun, Karıılığını verdi. 

6yle mi? - Görürüz 1 
- Buna rağmen itiraz ediyorum. 
Bay Rimer uzun müddet sustu. Çok 

hiddetli olduğu halinden belli idi. 
li'akat ondan sonra kendini zorlaya
t'a.k yumupk bir ıeıle konuşmağa 
ha,ladı. 

- Agi, benim sevgili yavrum 1 Böyle 
ehemiyetli bir meseleyi imalarla. tel
~hlerle konuımak manasız oluyor. 
lıu ıefer, yaşını batına almıı iki in
'-n gibi konuııiıalıyız. Çocukluktan 
"az geçmit. büyüınüı bir insan olma
)ı arzu ediyor musun? 

- Evet, bun~ katiyen arzu ediyo
l'tanı. 

- Güzel 1 Oyle ise beni dinle 1 Ya
ltıı yirmi iki. Maalesef ben ıenden 
Çok ve hem pek çok yaflıyım. Artık, 
e.kiden olduğu gibi çalıpnak kudre· 
tinde değilim. Bunu son zamanlarda 
'çıkça hi11ettim. Grafik iılerinde 
~dret ve kuvveti iıraf edilmemit bir 
tenç adama ihtiyacım var. Böyle genç 
"e kuvveti iaraf edilmenıit bir genç 
benim damadmı oluna, ne kadar iyi 
~hnuı olur-

Agi. tam bir ironi ile, 
- Ektik olmayınız ama. ben qkı

"11 mealeld menfaatlere uyduran bir 
•ıınse değilim. 

Diye kesip attı. 
- Hiç ohmua bndialylt bir kere 

- Evet, görürüz 1 - Azizim 19= 2 = 74. M. 

Agi, birdenbire yerinden kalkarak Diye söze baıladı. 
telefon rehberine doiru yürüdü ve - Ne? nasıl, nuıl? 
rehberin önüne gelince, babası son - Müsaade ediniz de size •imdilik 
dakikada kendiıini bu fikrinden alı- telefon numaraaiyle hitab edeyim. 
koyar ümidiyle etrafına bakındı. Fa- Sizinle batka bir münasebetim yok. 
kat bay Rimer, hiç t~tiğini bozmadı; - Affedeniniz ama, hakikaten bir 
Gülümsiyerek, koltugundan kımılda- telefon numaraıiyle mi evlenmek iıti-
madı bile. yonunuz? 

Müstehzi bakıtlariyle, "elinden ge- - Tabii 1 Hem de rastgele bir tele-
fon numaraıiyle 1 

leni yap; bakalım ne yapacabınl" M sız' e d Evet azizim 19= 2==74. • 
demek istiyor u. hepsini anlatacağım. 

Agi telefon rehberini rut ıeı!. aç- Kız anlatacaklarını anlattıktan 
tı. Gözlerini yumdu ve parmagıyle 

adreslerin 
biri üzerinde durdu; adre- sonra, Otto, meseleyi çok cnıereaan 

ve orijinal buldu. 
ıi okumağa bafladı. Biraz M>nra B. Römer Nlona ıeçti, iki 

- Otto Römer; Römer ve kumpan- erkek tanıttılar; yediler, içtiler, ıiıa
yası sahiplerinden; deniz sokağı 14• raları yaktılar; ıörüıüp konupağa 
M. 19= 2 = 74. batladılar; Agi en çok sevdiği plakla· 
Babuının mutad proteıtolarında rı çaldı. Bütün bunlar Agının mem

bulunmadığını görünce, diaki çevir- nun ve nete içinde olduğuna &lamet· 

eli. 2 74 M lerdi. 19= = . . 
_ Bay Otto Römer ile görüpnek Otto Römer vedalafıP evden çıktı· 

istiyorum. Bay Otto Römer.. tele~o? ğı zaman epey geç idl. Ayrılırken, 
bqına ıelince, ona eökten dUfer ııbı, Agiden ara ııra telefon etmek iznini 
knaca sordu: de kopardı. Evlenmek ve buna ben-

- Evli miainis? Hayır. GmeL Bu- zer ıeylerdn hiç balıaedilmedi. Gel 
rada sizinle ıörüten, Hitainıer cad- zaman git uman Otto, agi için artık 
desinde 125 numarada oturmakta o- bir telefon nUJDarMı olmaktan çık
lan Acnee Rimerdir. Yirmi iki ya- mıttL O, Aginin bayatmı senplet
ıında. aon derece ıUsel ve aerveti o- tiren bir imli. bir uneur oldu. Aıi ile 
ıu bir im .. Bunlan neden aalatllO( am Otto IUJmcı DituılaDclllar. 

C.beci'denUlua il. aa 7.00 ZS.00 

Cebeci'den As. fabL ra 7.00 --Aı. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yenitehlr'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulua M. dan Y eniıebir'e 7.10 2~00 

B. pasan'ndan Akköprii'ye us 7.00 
Alıcköprii'den S. pazan'na 7.30 0.45 

§ U. Meydanı ile Jstaıyon arasında ber 
bet dakikada bir aefer olup tren za
manlan aeferler daha aıktır. 

' U. Me)'danı ile Yeniıebir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpuan araaında aaat 8 
den 20 ye kadar naatl her bet dakika
da: aat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: saat 7 den a e ve 21 den 23 e 
kadar her 15. 20 ve SO dakikada bir 
muntazam aeferlrr vardır. 

f Aktamlan Uhıa Me1danından aut 23 
deki aon seferlerle bunların Ulus Mey
danına döniltleri ıinemalarm daiılıı 
aatlerine .tlbidirler. 

Posta Saatleri 

TeahhlltJli 18 e kadardır. 
Posta aaat 11) a kadar 1ıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 

Haydarpap"ya Her aabab 8.20. Her 
aktam 19.15 ve H.50 
de (Puarteai, per· 
ıembe, cumartesi 
Toroa drat.) 

Samıun hattına : Heraün 0,35 (KayM
ri, Sıvaa, Amuya bu 
hat berindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hercün 9.35 

Zonsuldak hattı : 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobiiı 16.05 

GÜNDELiK. 
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Hicri - 1357 
Reblül'lmir: 16 

S. D. 
Gllneı: 4 26 

1 

Rum' - 1354 
Huiran: 2 

S. D. 
Akpm: 19 42 
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Dünya kupası maçları 

Finale kalmak için çarpışan takımların 
son maçları çok enteresan olmuştur 
Pariı, 13 a.a. - Futbol dünya ku

pasının dömi finalindeki dört kartı
laımadan Kolomb stadında İtalyan 
milli takımı ile, Fransa milli takımı 
araımda yapılan maç bugüne kadar 
yapılan maçlar en büyük allkayı üze
rine toplamıftır. 

65.000 seyirci önünde yapılan bu 
kartılapnada, bilhassa ikinci hafta
yımda Fransızlara üıtün bit oyun çı
karan İtalyanlar, birinci haftayımı 
1-1 beraberlikle bitirdikten sonra 3-1 
galip gelmiılerdir. 

İtalyanlar maça batlarken, rüzga
rın arkalarında olması gibi bir avan
tajları vardı. Büyük bir ihtimamla 
hareket eden Belçikalı hakem Baeri'
nin idaresi altında her iki takmı da 
çok sert tempo ile maça ıiriştiler. 
Bundan dolayı bir çok vafuller olu
yor, ıslık konserleri birbiri arkasın
dan geliyordu. 

Henüz macın 8 inci dakikası idi ki, 
İtalyanlar ilk sayıyı kaydettiler: Sol 
açık Polau11i topu bir pndelle kale
ye doğru havale etti. Fransız kaleci 
bu havaleyi yumrukla defederken to
pu kendi kalesine soktu. 

Ancak, top ortaya geldikten ıonra 
düdük çalması ve Fransızların rakip 
kalesine inip derhal gol yapmaları bir 
oldu: Veinani, İtalyan müdafii Foni
yi atlattı, Nikolaya pas verdi. Fakat 
Nikola ıska geçti. Bu sırada yıldırım 
gibi yetiıen Hayıerer topu sıkı bir 
'ütle italyan kalesine aoktu. 

İkinci haftayım ba•ladığı zaman, 
fevkallde kombine bir oyun tatbik 
eden İtalyanlar, gene 8 inci dakika
dan itibaren tekrar üstünlüğU elleri
ne aldılar. Meazza, topu bir pndelle 
Franıı~ ceza sahasına gönderdi ve 
Piola ile kaleci Dilorto arasında ge
çen lıcıaa bir mücadeleden sonra top 
franıız kalesine cirdi. Kupa pmpiyo
nu, 27 inci dakikada, pllblyeti garan
ti altma aldı. Piolo ile Polaoui an
ımda bir iki paslatımdan 80nra, ltal
ya hUcum hattını idare eden Piota ü
çüncü sayıyı yaptı. V c bu suretle 
!talyanlar 3-1 Fransız milli takımını 
... ııap ettiler • 

Macar - lsviçre mnçı 
Lil, 13 a.a. -:- Birinci turdaki iki 

maçı ile yorpn bir halde bulunan 
laviçre millt takımı ile 18.000 ıeyirci 
önünde kartılapn Macar millt takı
mı rakibine 2·0 galip ıelmiıtir . 

Isviçreliler Almanya millt takımı
na galip gelmiı olan ekibde iki oyun
cuyu deiittirmeğe mecbur olmu,lar
dır. Bunlardan biri takımda ideta bir 
ıed gibi duran ve Almanya ile yapı
lan karıılatmada PeHer'in ayağında 
top olmadığı halde kaıden vurduğu 
tekme ile dizinden sakatlanan müdafi 
Minelli, diğeri de sol açık Aebi'dir. 
Minellinin yerine Ştelzer, Aebinin 
yerine de Gra11i geçirllmiıtir. 

tirak eden Brezilya sağ muavini, hm
cını almak için Çek oyuncuları ile 
döğüımeğe kalkmıı ve Macar hakem 
Hertzka tarafından sahadan çxkanl
mııtır. 

Oyun ikinci haftayımda daha zor
lu ve daha kırıcı bir ıekil almııtır. 

Nitekim 20 inci dakikada Nejedli end· 
bolden çektiği penaltıdan beraberliği 
temin edince, her iki tarafın da aport• 
menliğe yakıımayan tavrı hareketleri 
o dereceyi bulmuştur ki, hakem Çek· 
lerin sağ açığı Riba ile Brezilya mu· 
avini Ofnso'yu da sahadan çıkarmak 
zaruretinde kalmıttır. 

İkinci haftayım da bu suretle 1-1 
beraberlikle bitmiştir. Bundan sonra
ki 15 er dak'kahk iki devre battan a
pğı ceza vuruıları ile nihayetlendi· 
ğinden vaziyet üzerinde bir değişik· 
lik olmamıştır. 

Atletizm haberleri 
Stokholm, 13 a.a. - Şehir stadında 

yapılan enternasyonal spor bayramın
da 3000 metre koşan İsveçli Jonsson 
büyük bir kabiliyet göstermiıtir. 

Jonson bu mesafeyi 8 dakika 19.8 
saniyede koşmuıtur. Finlandiyalı La· 
iboranta ikinci ve Jeervinen üçüncü
lüğü almııtır. 
Diğer spor müsabakalarından alı

nan neticeler ıunlardır: 
Uzun atlamada: laveçli Stonovia 

7.02 mt. 
Çekiç atmada : Lidman 50.60 met

re. 
110 metre manialı koşuyu 14.05 

Svaedr kazanmıttır. 

Buda peşte' de alman güzel . 
neticeler 

BudaJ>ette, 1.3 a.a. - Burada yapı
lan enternasyonal atletizm karıılat
malarında olimplyad cirid pmpiyonu 
alman Gerhard Ştok 15.05 metreye 
gülle atmıgtır. 100 metre sürat koıu
sunda Macar Kovaç 10.7 saniye ile 
Birinciliği almıştır . 

SOOO metre muka..-emet kofuauna 
lgloi 8 dakika 42.2 saniyede bitirip 
birinciliği almıştır. .. ·~ 

iki iyi n~tice 
Kroytnah, 13 a.a. - Burada yapılan 

atletizm müsabakalarında Hut 100 
metre sürat kogusunu 10.7 saniyede 
bitirmiştir. 

Vaynköt 1.94 metre yilkıek atlamq. 
tır. 

Yeni dünya rekorlarına doğra 

Nevyork, 13 a.a. - 16 haziranda 
Mineapoliı'de yapılacak olan üniver• 
siteler şampiyonları için Randalı le
land stadında yapılan hazırlıklarda, 

plimpiyad pmpiyonu Jon Vudruf 
400 metreyi 47 saniyede 800 metreyi 
1 dakika 52 saniyede kotmuıtur. 

Muhtelif müaabakalarm neticeleri 
ıunlardır: . 

100 yarda: Talley 9.9 saniyede. 

220 yarda: Mason 22 saniyede. 
120 yarda manialı: Alkot 14.4 sani-

yede 
220 yarda: Alkot 23 saniyede. 
Yüksek atlama: Turber 1.99 metre. 
Sırıkla yüksek: Hardlng 4.11 metre 
Cirit atma: Vokmano 66.33 metre. 
Çekiç atma: Floıvartıni 54.51 met-

Birinci haf tayım battan apğı Ma
carların hakimiyeti altında geçmiş
tir. Macarların sürekli bir 'ekilde de
vam eden akınları, evvell lsviçre mil
dafileri önünde, saniyen büyük bir 
fedaklrhk giSıtermiı olan kalecinin 
kurtarıtları sayesinde verimsiz kal
mııtır. Ancak, gene bu hUcumlar ve 
baskı arasında 41 inci dakikada Ma
carlar merkez muhacimi Dr. Şaroti'
nin ayağiyle ilk aayılarını yapmıılar
dır. Maçm tatsız bir cereyan almq 
oldulu son dakikalarında sağ iç Sen
geler, Macarların ikinci aayılarını 
yapm:ttır. re. 

Yar1 kalan bir boks m~ı 
Brezil ya-Çekoslovakya 

karşılaşması 
Bordo, 13 a.a. - Brezilya ile Çe

koalovakya milli takımları arasındaki 
maç spor kaidelerine pek az riayet e
dilmit olan kaba bir mücadele halin
de geçmiıtir. Her iki takım da tem
dide rağmen kati neticeyi almaya mu
vaffak olamamıı ve bu suretle maç 
1-1 beraberlikle neticelenmittir. Ma
çın salı gün tekrarlanmasına karar 
verilmittir. 

Büyük bir allka ile beklendiği için, 
daha maç bqlamadan evvel atada bü
yük bir kalabalık toplanmıt bulunu
yordu. 

Oyuncular arasındaki ilk sinirlilik 
anları ıeçtikten ıonra, cenubi Ame
rikalılar kendilerine bas olan ıerl bir 
tempo tutturmuılardır. Yarım aut 
ıi.iren bu tempodan IOllra kale iSnUn· 
de Martin'den aldığı bir pula Leo
nidaı Brezilyanm ilk Nyıaını yap
mııtır. 

Bu ıolden sonra oyun pyet sert 
ve kırıcı bir cereyan almıf ve bu ka
ıırp ~mda haftaymım aon daki
kalannda NI muavin Joae yaralana
rak aüadan sıkmak sorunda blmq
tır. Tedaviden soma tekrar o~ it-

Bükreı, 13 a.a. - Aurel Toma Av
rupa boka horos siklet tampiyonu ol· 
muıtur. 

ıs bin seyirci önünde yapılan kartı· 
lqmada İtalyan Gino Kattanco'nun 
bir kafa darbesiyle gözünü sakatladı· 
fmdan Aurel Toma maçı 9 uncu ra
vundun sonunda tatil edilmiıtir. 

Uşak • Salihli maçı 
Upk, 13 a.a. - Buradaki ıtadda 

Gençlerbirliği ile karııtaımrı olan 
Salihli Gürbüzler yurdu 3-0 mall6p 
olmuıtur. 

General Kaytel 
Budapeıtede 

Budapefte, 14 a.a. - Alman ordusu 
genel kurmay bafkanı general Kayte' 
saat 11 de fahıi tayyaresiyle ve bera· 
berinde üç general olduğu halde bura· 
ya gelmittir. 

General Kaytel, öğle vakti resmt 
ıurette amiral Horti tarafından kabul 
edilmi' ve &ıniral kendiıinl ölle yeme
line alıkoymuıtur. 



RESMİ İLANLAR 
333 kuruşa M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 

3 - Eksiltme 23 Haziran 938 par
şembe günü saat 11 de Ankarada M. 
M. V. satın alma komisy.:munda ya
pılacaktır. 

tanmu.:ı 938 puaııN8İ g.iiDii saat 17 de 
dir. İMekltleri ,artnaımeetoi. 100 ku
ru' mukabinnöc aatm akna lııomie10-
nundan alabilirler. 

2 - Taliıblerin kanı..n"n 2, 3, incü 
maddelerindeki vesaik He teminat 
~tublarını havi zarflarını belH giin 
ve saatten en az bir saat eveline kadar 
tümen satın alma komisyonuna venne-

150 ton 
koku 

döküm 
ah nacak 

GQmrOk ve· inhisarlar 3. 

Benzin ah nacak 

l Bayındı~lık Bakanlığı 
Lama demiri alınaçak 
Nafıa V eki.Jetinden : 

M .. M. bakanlığı 

Hangar inşası 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle mü
teahhidlik vesikaları ile birlikte tek. 
lif mektublarını eksiltme saatından 
behemehal bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 

M . M. Vekaleti Satm Alma Ko- reisliğine vermeleri (1701) 3445 

leri. (1860) 3717 

Satılık kömür 

Askeri Fabrikalar Umum Mücfür:tiİ' 
ğii Satm Alma Komisyonundan : 

Gümrük ve lnhi&arlar Vekaletin
den: 

1 - Vekalet binek ve hizmet oto
mobilleri ile motosikletin 1938 mali 
senesi sarfiyatı için tahminen (15555) 
litre miktarında benzin açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 20-6.938 pazartesi gü
nü saat onbeşte vekalet binasında top 
lanan alım satım komisyonunda ya
pılacaktır. 

16 temmuz 938 cumartesi günü saat 
11 de Ankarada Nafıa vekaleti bina
sında malzeme eksiltme komisyonu 
odasında ccman 3375 lira muhammen 
bedelli Haydarpaşada sif teslim şartı· 
le 25 ton lama demirinin açık eksilt
mesi yapılacaktır. 

misyonundan : 
1 - İzmir tayare alayında yaptırı

lacak (F) tipi bir çift hangar inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (252.901,25) iki 
yüz elli iki bin dokuz yüz bir lira 
yirmi be~ kuruştur. Keşif proje ve 
şartnam~ler 1265 kuruşa M. M. V. sa
tın alır.a Ko. dan alınır. tık teminat 
13866 lira beş kuruştur. 

6 adet tezgôh alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhid nam ve hesabına a.. 

çık eksiltme ile satın alınacağı ilan e
dilen altı adet muhtelif tezgahın ek
siltme günü istekli çıkmadığından 4 
temmuz 938 pazartesi günü saat 11 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Ankara Leva.zım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 -· Ankara levazım amirliği fırı
nında me,•c:ud 1000 kilo sönmüş gür
gen kömürü 18 haziran 938 saat onda 
pazarlıkla AP kara levazım amirliği sa
tın alma komisyonunda satılacaktır. 

2 - Kömürleri görmek isteyenlerin 
istasyonda fırın müdürlüğüne ve pa
z:.ırlık için belli vakıtta komisyona mü-

Tahmin edilen bedeli (6000) lira O' 

lan 150 ton döküm koku askeri fatı. i· 
kalar umum müdürlüğü Ankara sat ıı 
alma komisyonunca 28.7.938 perşem·Je 
günü saat 11 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız olacıı~ 
komisyondan verilir. Talihlerin n u· 
vakkat teminat olan ( 450) lirayı ha~ 
teklif mektublarını mezkur günde sıı· 
at 10 na kadar komisyona vermeleri <1' 

kendilerinin de 2490 numaralı kanıt• 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiki' 
mezkur gün ve saatte komisyona mii' 
racaatlarr. (1761) 3616 

198 ton döküm 
3 - Benzinin beher litresi için tah

min edilen bedel 18 kuruştur. Muvak
kat teminat 21 O liradır. 

Muvakkat teminat 253,13 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankarada nafıa vekaleti malzeme mü. 
dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

3 -- Eksiltme 22 haziran 938 çar
şamba günü saat 15 de M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. ' 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
6999 lira olup ilk teminat 524 lira 93 
kuruştur. 

racaatları. (1862) 3719 

Toz şeker alınacak A~~.~~nk.~l~c2ü~.ıj 
4 - İstekliler şartnameyi parasız 

olarak vekalet levazım müdürlüğün
den alabilirler. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2-3 üncü maddelerindeki şeraiti 
haiz bulunmaları ve bu maddelere gö
re istenilen vesikat;ırı göstermeleri 
prttır. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir
likte ay.nı gün saat 11 de komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanı..nun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle mü
teahhidlik vesikaları ile birlikte tek. 
lif mektublarını eksiltme saatından 
behemehal bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte pazarlık günü olan 4 tem
muz 938 pazartesi günü saat 11 de M. 
M. V. satın alma komisyonunda haz;r 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 -- Ankara garnizon birlik müesse
seleri :htiyacı olan <OOOO kilo toz şe
kerin kapalı zarfla eksiltmesine talih 
çıkmadığından 21 haziran 938 saat 14 
de pazarlıkla eksiltmesi Ankara leva
zım amirliği satın alma komisyonun
da yaptlaca'rtır. 

ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (9702) lira 

lan 198 ton döküm koku askeri fol;rİ 
kalar umum müdürlüğü Ankara satıtl 
alma komisyonunca 28.7.938 perşemb 
günü saat 11.30 da kapalı zarf ile ih::t1' , 
edilecektir. 

(1611) 3298 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : . reisliğine vermeleri. (1700) 3444 bulunmaları. (1814) 3703 

6 ....,.. Açık eksiltmeye iştirak ede
ceklerin muvakkat teminatlarını ev
velden vekalet muhas-;be veznesine 
yatırarak alacakları makbuzlar ile be
raber yukarda yazılı gün ve saatte 
komisyona müracaatları lazımdır. 
Muayyen saatte makbuzları ile bir
likte gelmiyenlcr eksiltmeye i'tirak 

1. Eksiltmeye konulan iş: Polatlıda 
yapılacak iki adet jandarma teçhizat 
ambarı inşaatıdır. 

Komufanhk bimısı yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

Maliye bakanhğı .. 
2 - Muhammen berleli 11000 lira ilk 

teminatı 825 liradır. Şartnamesi her 
güıı komisyonda görülii:-. Kanuni vesi
ka ve t.:minatla belli gün komisyonda 

Şartname parasız olarak komisyorti 
dan verilir. Talihlerin muvakkat temi 
nat olan (727) lira (65) kuruşu ha 
teklif mektublarını mezkfır günde sa· 
at 10.30 za kadar komisyona verme1•t1 

ve kendilerinin de 2490 numaralı ''" 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiki' 
mezkur gün ve saatte komisyona ır.il' 

edemezler. (1713) 3458 

Şişe mantarı ahnacak 

Keşif bedeli 67.945 lira 22 kuruştur. 
2. Eksiltme 28.6.938 salı günü saat 

11 de nafıa vekaleti yapı işleri eksilt
me komisyonu odasında kapalı zarf u
suliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mil 
teferri evrak 340 kuruş bedel mukab? 
linde yapı işleri umum müdürlüğüıı· 
den alınabilir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 4648 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve nafıa vekaletinden 1933 
senesinde alınmış yapı müteahhidliği 
vesikası ibraz etmesi ve yaptığı en bü
yük işin 40.000 liradan aşağı olmaması 
lazımdır. 

1668000 Adet 24X45 eb'adında şarap 

100000 .. 26X48 

100000 " 23X35 

mantarı 

eb'adında şarap 
mantarı 

eb'adında likör 
mantarı 

1 - Yukarda mikdar ve eb'adı ya
zılı 1768000 adet şarap ve 100000 adet 
likör mantarı şartname ve nümunele
ri mucibince pazarlrkla satın alına
caktır. 

II - Pazarlık 6-VII-938 tarihine 
rastlayan çarşamba günü saat 11 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat §U

besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

III - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden alınabi
lir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için ta
yin edilen gün ve saatte % 7,5 güven
me paralariyle birlikte yukarda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (3375-1754) 3562 

Kitap ciltlettirilecek 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den : 
l - 300 kitab ciltlendirilecektir. 
2 - Bu işin muhammen kıymeti 300 

lira olup muvakkat teminatı 22 lira 50 
kuruştur. 

3 - İhale 24.6.938 cuma günü saat 
ıs de vekalet levazım müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat
larını vekalet veznesine yatırarak ala
cakları makbuzlarla belli gün ve saat
te sözü edilen yerde hazır bulunmala
rı lazımdır. 

5 - Bu işe aid şartname levazım 

müdürlüğünden her gün görülebilir. 
(1866) 3722 

30 formalık genel 

buyruklar bastınlacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den : 
1 - 938 mali senesinde neşredilecek 

tahminen 30 formalık genel buyrukla
rın bastırılması açık eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Bu işe 750 lira bedel tahmin e
dilmiş olup muvakkat teminatı 56 lira 
25 K. 

3 - İhale 30.6.938 perşembe günü 
saat 15 de yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin evelden teminat pa
ralarını vekfilet veznesine yatırarak 
alacakları makbuzlana belli gün ve sa
atte alım Eıatım komisyonuna müraca
atları. 

S - Bu işe aid şartnameler levazım 
müdürliığünden alınabilir. (1865) 

3721 

Bir memur alınacak 

Ankara Defterdarlığından : 

Defterdarlık milli emlak servisinde 
münhal ~ulunan 70 lira ücretli memu
riyete orta mekteb ve lise mezunu ve 
memurin kanunundaki şeraiti haiz ta· 
libler araaında müsabaka imtihanı 

16. 6. 938 cuma günü saat 14 te yapıla" 
caktır. 

Talihlerin sözü geçen gün ve saatte 
evrakı müsbitelerile birlikte Defter-
darlığa müracaatları. (1871) 3725 

5. İstekliler teklif mektublarını i
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar yapı eksiltme komisyo • 
nu reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
meleri lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (1766) 3639 

Traktör, kar küreme 
cihazı olanacak 

Nafıa Vekaletinden : 
1 ağustos 938 pazartesi günü saat 11 

de Ankarada vekalet binasında malzeme 
müdürlüğü odasında toplanan malze
me eksiltme komisyonunda 44000 lira 
muhammen bedelli dört adet traktör, 
dört adet kar küreme cihazı, iki adet 
taş kırma makinesi ile bir buçuk ton
luk kamyonlara takılmak üzere dört a
det kar küreme makinesinin kapalı 

zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

220 kuruş mukabilinde Ankarada ve
kalet malzeme müdürlüğünden alına
bilir. 

Muvakkat teminatı 3300 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını ta

limatnamesine göre vekaletten alın

mış malzeme müteahhidliği vesikası 
ile birlikte ayni gün saat 10 na kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazım-
dı~ (1839) 3707 

Seyyar taı kırma makinası ve 
teshin kazanı ahnacak 

Nafıa Vekaletinden : 
1. ağustos. 938 pazartesi günü saat 

10.30 da Ankarada vekalet binasında 
malzeme müdürlüğü odasında topla
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
12000 lira muhammen bedelli iki sey
yar ta, kırma makinesi ile iki adet bi
tüm teshin kazanının kapalı zarf usu
liyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz Ankarada vekalet malzeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 900 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını tali

matnamesine göre vekaletten alınmış 
malzeme müteahhidliği vesikası ile 
birlikte aynı gün saat 9.30 da kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazım-
dır. (1837) 3705 

2 adet Emilsiyon 

cihazı at.nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - ağustos - 938 pazartesi günü saat 
15 de Ankarada vekalet binasında mal
zeme müdürlüğü odasında toplanan 
merkez eksiltme komisyonunda 7000 
lira muhammen bedelli iki adet emil
siyon cihazı ve emilgatörün kapalı 
zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak Ankarada vekalet mal· 
zeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 525 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını ta

limatnamesine göre vekaletten alınmış 
malzeme müteahhidliği vesikasiyle 
birlikte ayni gün saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

.(11838) 3706 

misyonundan : 
1 - Eskişehir tayyare alayında bulunulması. (1861) 3718 Hesab mütehassısları ahnacak 

Maliye Vekaletinden : yaptırılacak komutanlık binası kapa 
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (66450 lira 05 ku
ruştur.) Keşif proje ve şartname:eri 
333 kuruşa M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. İlk teminatı 4572 lira 51 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 23 haziran 938 per
şembe günü saat 15 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

Ankara, İzmir ve Bursa vilayetle
"ide istihdam edilmek üzere imtihan. 
la yedi hesap mütehassısı alınacaktır. 
İmtihan 1 ve 2 temmuz 1938 tarihle
rinde İstanbul ve Ankarada yapıla. 
caktır. 

Odun alınacak 
Ankara Levaztm Amirliği Sabn Alma 
Komisyonundan : 

Odun llk tutarı tık teminat 
Ton lira kuruş lira kuruş 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerindeki belgelerle mü
teahhit vesikaları ile birlikte tek. 
lif mektublarını eksiltme saatından 

behemehal bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 
reisliğine vermeleri. (1699) 3443 

5 hangar yaptınlacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

misyonundan : • 
1 - lzmirde Gaziemirde yaptırıla

cak beş adet ahJ&p çatılı hangar inta
atı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 - Hepsinin keşif bedeli 100.329,10 
yüz bin üçyüz yirmi dokuz lira on ku
ruştur. 

3 - İlk teminat (6266,46) altı bin i
ki yüz altmış altı lira 46 kuruştur. 

4 - Keşif, proje ve şartnameler 

(520) kuruşa M. M. V. Satın alma ko
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle mü
teahhidlik vesikaları ile birlikte tek
lif mektublarını eksiltme saatinden 
behemehal bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. V. satın alma komis
yonu reisliğine vermeleri. 

6 - Eksiltme 17-haziran-938 cuma 
günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

(1604) 3297 

2 hangar yaptmrılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 

1 - Eskişehir hava okulunda ya
pılacak iki adet ahşap çatılı hangar 
inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (40.134.64) kırk bin 
yüz otuz dört lira altmış dört kuruş· 

tur. 
3 - Eksiltme 17 - haziran - 938 cu

ma günü saat 11 de Ankarada M.M.V. 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

4 - İlk teminat 3010,10 üç bin on 
lira on kuruştur. Keşif proje ve şart
nameler 207 kuruşa komisyondan alı
nır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhidlik vesikaları ile birlikte 
eklif mektublarını eksiltme saatinden 
behemahal bir saat evveline kadar An 
karada M.M.V. satın alma komisyo· 
nuna vermeleri. 

(1603) 3296 

Komutanlık binaSI yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

İmtihanı kazananlar muvaffakiyet 
derecelerine göre 150 ve 200 lira üc
retle tayin olunacaktır. 

1 - İmtihana gireceklerin memu. 
rin kanununun beşinci maddesinde 
yazılı şartları haiz olduktan maada 
devlet ve müessesatı muhasebelerin
de, bankalarda ve mümasili mühim 
şirket ve mali müessesat muhasebele. 
rinde laakal şef veya şef muavini de
recesinde en az beş yıl muvaffakiyet. 
le çalışmış ve yüksek tahsilini ikmal 
etmiş olmaları lazımdır. 

Ahlak ve seciyeleri hakkında yapı
lacak tahkikat neticesine göre talip
lerin imtihana kabul edilip edilmiye
ceği kati olıarak vekaletçe tayin edilir. 

2 - lmtihan programı ; ; 
-(A) Kazanç, muamele ve istih. 

lak vergilerinin tarh ve tahakkuk ve 
tahsiline mütealik kalnuni hükümler. 

-(B) Ticaret kanunu hükümleri. 
-(C) Ticari usul defteri. 
-(D) Hesap. 
İmtihana girmek istiyenlerin 20 

haziran 1938 tarihine kadar evrakı 

müsbitelerine raptedecekleri bir isti
da ile Ankarada maliye vekaleti vari. 
dat umum müdürlüğüne ve İstanbul
da defterdarlığa müracaat etmeleri. 

3484 

Sıhat bakanhğı 

5 parça dolap ahnacak 
Sihat ve içtimai Muavenet Vekaleti 

Hudud ve Sahiller Sihat Umwn Mü
dürlüğünden : 

Umum müdürlük kütüphanesi için 
1771 lira keşifli beş parça dolap açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat 
teminatı 132 lira 83 kuruştur. !hale 
Ankarada Umum Müdürlük Komis
yonunda 27 haziran 1938 pazartesi gü
nü saat 10.30 da yapılacaktır. 

İstiyenler keşif ve planlarını (25) 
kuruşa Ayniyat muhasibi mesullü-
ğünden alabilirler. (1788) 3593 

A. Levazım Amirli{Iİ 

· Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 senesi mali yılı ihtiyacı için 840000 
kilo kuru ot kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Beher kilosu
nun ~uha~en fiati 3 kuruş 50 santim 
olup ılk temınatı 2205 liradır. İhalesi 
1 temmuz 938 cuma günü saat 17 de
dir. İs~e.kliler şartna:nesini 200 kuruş 
mukabılınde satın alma komisyonun
dan alabilirler. 

2 - T<tliblerin kanunun 2, 3, üncü 
maddelerindeki vesaik ile teminat 
mektublarını havi zarflarını belli gün 
ve saatten en az bir saat eveline kadar 
tümen satın alma komisyonuna ver-
meleri. (1859) 3716 

Yulaf ahnacak 

Bursa 740 
Mudanya 143 
Bandırma 115 

12210 00 
2359 50 
1897 50 

906 
177 
143 

Yukarda yazılı garnizonların hiza
larında gösterilen odun mikdarı ka
palı zarf yolile Bursa askeri satın al
ma komisyonunda 27 haziran 938 pa
zartesi günü saat 16/ 5 da kapalı zarf 
yolile eksiltmeye konacaktır. Şartna
meleri her gün Bursa askeri satın al
ma komisyon ile İstanbul Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyo
nunda parasız görülebilir. Eksiltme
ye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde istenilen ve
sikalarla birlikte teminat mektupla
riyle teklif mektuplarının aynı gün
de •-t 1,S,5 kadar Bu~ ••kert •atın 

alma komisyonuna verilmesi veya ka
nuni tarifat dahilinde gönderilmesi. 

(1768) 3583 

- . 

Fabrikalar ., 
310 fon elektrolit tutya 

alınacak. 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satm Alma Komi•yonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (62.900) lira 
olan 370 ton elektrolit tutya askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü Ankara 
satın alma komisyonunca 11.8.938 per
şembe günü saat 11 de kapalı zarfla i
hale edilecektir. 
Şartname (3) lira (15) kuruş muka· 

bilinde komisyondan verilir. Talihle
rin muvakkat teminat olan (4395) lira
yı havi teklif mektub?arını mezkur 
günd~ saat 10 na kadar komisyona ver
melerı ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (1801) 3701 

250 fon ~ili küher(ilesi alınacak. 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonmı
dan: 

Tahmin edilen bedeli (20.000) lira o
lan 250 ton şili Küherçilesi askeri fab
rikalar umum müdürlüğü Ankara sa
tın alma komisyonunca 10.8.938 çar
şamba günü saat 11 de kapalı zarfla i
hale edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 
(1500) lirayı havi teklif mektublarını 
mezkur günde saat 10 na kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (1880) 3700 

7 ton antimon alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonwı
dan: 

racaatları. (1762) 36'17 

3 ton tuz rvhu 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür! 

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (600) lira otaı:l 

3 ton tuz ruhu Askeri fabrikalar umu!ll 
müdürlüğü Ankara s~tın alına kornıs· 
yonunca 4.7.938 tarihinde pazarteS1 

günü saat 10 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname l'aras1z olarıı 
komisyondan verilir; talihlerin m 
vakkat teminat ola'l (45) lira ve 249 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddeleriıı 
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1805) 3671 

100 
koku 

ton döküm 
ahndcak 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlf' 
ğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (4900) lira~ 
lan 100 ton döküm koku askeri falJri' 
Kaiar umum mü ürlügü n ara satı 
alma komisyonunca 28.7.938 perşeo:ıbc 
günü saat 10 da açık eksiltme ile ih 
edilecektir. Şartname parasız olar 
komisyondan verilir. Talihlerin 
vakkat teminat olan (367) lira (50) 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
maddelerindeki vesaikle mezkur g 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1763) 3618 

4 ton kire( kaymağı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdiit' 

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (1200) lira O' 

lan 4 ton kireç kaymağı askeri fabrİ' 
katar umum müdürlüğü Ankara satf.I 
alma komisyonunca 2.7.938 cumarteS 
günü saat 10 da açık eksiltme ile ihll 
le edilecektir. Şartname parasız oları 
komisyondan verilir. Talihlerin ınıl 
vakkat teminat olan (90) lira ve 24gı: 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerill 
deki vesaikle me~kfır gün ve saatt 
komisyona müracaatları. (1785) 367 

50 fon yonga satılacak 
Askeri Fabrikalar Umum MüdÜ 

lüğü Satın Alma Komisyonundan 
Tahmin edilen bedeli (375) lira 

lan 50 ton yonga askeri fabrikalar ıı 
mum müdürlüğü Ankara satın al 
komisyonunca 27 haziran 1938 paza 
tesi günü saat 10 da açık artırma il 
satılacaktır. Şartname parasız olarııı 
komisyondan verilir. Taliplerin Dl 

vakkat teminat olan (28) lira (tS1 

kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 '" 
3. maddelerindeki vesaikle mezkC! 
gün ev saatte komisyona müracaatW 
TL (1760) 3563 

Oltu Asliye Hukuk Hakimliğiıı' 
den : 

Oltunun Arslan paşa mahallesind· 
mukim name kızı Hatice tarafındll 
Oltunun Sihcek köyünden Şueyip o 
lu Kurban aleyhine açılmış olan boşaıı 
ma davasının duruşması sonunda mu 
deialeyh Kurbanın 929 senesinde aslc 
re gidip karısı Hatice ile iki çocuğuıt, 
bırakmış olduğu ve şimdiye kadar e"1 

ne dönmediği igibi akibeti de meçhıl 
bulunduğu dinlenilen şahidlerin şell:l' 
deti ve yapılan resmi ilanlar ve aske'' 
gittiğini bildirerek evinde ayrıJdığ 
halde askere gittiğine dair askerlik şıl' 
besinde bir göne kayıd bulunmamasıll' 

1 - Kütahya tayyare alayında yap
tırılacak komutanlık binası inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Keşif bedeli (66432,05) altmış 
altı bin dört yüz otuz iki lira beş ku
ruş olup ilk teminat 4571 lira 61 ku
ruştur. Keşif proje ve prtnameler 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kırklareli tümen birliklerinin 
938 senesi mali yılı ihtiyaçları için 
1 200 000 kilo yulaf kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Beher kilo
sunun muhammen fiatı 6 kuruş olup 
ilk teminatı 4850 liradır • • .lhaleai 4 

Tahmin edilen bedeli (7000) lira o
lan 7 ton antimon askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü Ankara satın alma 
komisyonunca 8.8.938 pazartesi günü 
saat 11 de kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan (525) lirayı havi teklif 
mektublarını mezkur günde saat 10 na 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komiayona müracaatları. 

d · ~ an anlaşılmakla kanunu medenirı1' 

132 inci maddesi üzere davacı H.-ıti'' 
ile müddeialeyh Kurbanın nüfus kil' 

tüğündeki evlilik birliğinin boşanııı' 
suretiyle kaldırılmasına 13.4.938 tar1' 

hinde 12/ 51 numara ile n::üddeialeyhi~ 
gıyabında karar verilmiı:: olduguncl;ı.f. 
keyfiyet tebliğ makamı olrrı' 

üzere ilin olunur. (2856) J~ (J802) 3702 
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15 - 6 - 1938 

" Vilayetler 
3 - Bu işe aid evrak §Unlardır. 
A - Keşif huLiaa, fiat bordrosu, 

metraj cetvelleri ve malseme grafik
leri 

işçiliği müteahhide aid olmak üzere 
her kısım ayrı, ayrı kapalı zarf U8uliy
le münakasaya çıkarılmıştır. KÜÇÜK 
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İLANLAR 
Toprak tesviyesi ve 

şose yapısı 

B - Hususi ve fenni prtnamelerle 
eksiltme prtnameai 

C - Mukavelename örneği 
İsteyenler bu evrakı her giln vilA

yet daimi encümen kaleminde veya 
Nafıa dairesinde görebilirler. 

İsteklilerin muayyen gün ve saate 
kadar 2325 liralık muvakkat teminat -
lariyle Zonguldak belediye encümeni
ne müracaatları ilan olunur. (1874) 

3726 

Ekmek mü na kasası 
Konya C. Müddei umumiliğin

den: 

2 - Kınık, Menemen, Dikili, ve 
Çandarhdaki evlerin ihalesi 29.6.938 
günü, Uzukuyu, Ala.çatı, ve Davutlar 
köyündekilerin 30.6.938 günü, Torba
lı, Yeniköyü ile Kemalpaşa ltazasının 
Yukarı kızılca köyündeki evlerin iha
lesi 1.7.938 günü saat onda İzmir iskan 
müdürlüğü dairesinde müte,ekkil ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

Satılık : 

Sabbk - Ankararun her tara.ftnda 
imarca panellenmit kilçilk çapta inp
ata elverifli analar Nqet Seren Tel. 
2406 3036 

Küçük ilaR şartlon 
İzmir ili Daimi Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan İJ: Bağarası -
Yenifoça yolunun 1-t-500 - 5+039 ki
lometreleri arasındaki toprak tesvi. 
yesi, sınai imalat ve blokajh şose ya
pısı. 

4 - İhale birinci maddede yazdı 
gün ve saatte Balıkesir hükümet dai
resinde viJiyet daimi encümeni tara
fından yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin Nafıa Vekaletin
den 938 yılı için alınmış ve bu işe gir
meye sal&.hiyet veren müteahhitlik 
vesikasını ve muvakkat teminatını 
mal sandığına yatırdığına dair mak
buz veya şayanı kabul banka mektup
larını 2490 No. 1ı kanunun 32 inci 
maddesi ahkamına tevfikan zarflıya
rak ihale saatinden bir saat evvel vi
layet daimi encilmeni reisliğine mak
buz mukabilinde vermesi lazımdır. 

1 - Konya ceza evinin bir yıllık ek
mek ihtiyacı 14.6.938 gününden 30.6. 
938 gününe kadar 15 gün müddetle ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için her 
mevkiye aid evlerin mecmuu keşif be
dellerinin yüzde yedi buçuktan tutarı 
olan muvakkat teminatın yatırıldığına 
dair vesaik, e:tsiltmedcn bir saat evel 
makbuz mukabilinde komisyon reisli
ğine tevdi edilmiş olınahdır. 

Sabhk - Ankaranın ber tarafmda 
irat getirir beton, klrgir ve ahpp ucuz 
evler ve apartımanlar Netct Şeren Tel. 
2406 3037 

Dört aatırbk lı:içük iMalardaıı : 
Bir defa için 30 K111111 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuru, 
Dört defa için 80 Kuruş 
Dnamh ktlçilk illnlarm her defuı içim 
10 kurut alınır. Meseli 10 defa neeredi· 
lecek bir ilin için 140 kunq alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak &zere. her satır. ke
lime aralanndaki boıluklar müstesna 
30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmabcbr .. 

Açın tutarı: (25025) lira (50) ku. 
ruştur. 

Bu işe aid evrak aşağıda gösteril-
miştir: 

A - Kapalı eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
D - Fenni ve hususi şartname 
C - Proje, grafik 
Yukarda yazılı evrakları İzmir, An 

kara, İstanbul bayındırlık direktör
lüklerinde görüp inceliyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer Tarih 
gün ve saati: 30 Haziran 1938 perşem
be günü saat l 1 de İzmir İli daimi en
cümeninde kapalı zarf usulü ile ya
pılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için gere
ken belgeler: Bayındırlık Bakanlı
ğından alınmış müteahhitlik ve 1938 
yılına mahsus ticaret odası belgeleri. 

Muvakkat ~eminat: (1870) lira. 
Teklif mektupları 2490 sayılı yasa

nın 31 inci maddesi gereğince tanzim 
olunup 4 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evvel İzmir İli Daimi Encü
meni Başkanlığına makbuz mukabi
linde verilecektir. (1987-1798) 3644 

20 ton asfalt ahnacak 
Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Asfalt yollar için gerekli yir

mi ton asfalt açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 - Keşif bedeli 2600 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 195 liradır. 
4 - İhalesi haziranın 27 inci pa-

zartesi günü saat on beşde belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

5 - Fenni şartnamesi belediye fen 
işleri müdürlüğündedir. İsteyenler 
oradan parasız alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muvak
kat teminat makbuzlarile birlikte be
lediye encümenine müracaatları ilin 
olunur. 3604 

Nakliyat münokasası 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Düzce, 
Gündoğdu, Üskübü, Hendek, Adapa
zar bakım evlerinde mevcud tahminen 
2.300.000 kilo mikdarında 937 ürünü 
yaprak tütünün mahallerinden İstan
bul depolarına nakli olup nakliye ile -
reti muhammen bedeli 20.000 liradır. 

2 - Bu yoldaki eksiltme şartname
sini istekliler, İzmit, lstanbul Ankara, 
Adapazar, Hendek, Düzce, Bolu inhi
aarlar idarelerine müracaatla eörebi
lirler. 

3 - Eksoltme müddeti 8.6.938 gü
nünden 23.6.938 pertembe günü saat 
11 re kadar 15 gündür. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile
dir. 

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

6 - Talihlerin ticari durumlarını 
bildirir tecim odalarından musaddak 
bir vesikayı İzmit başmüdüriyetinde 
müteşekkil eksiltme komisyo?.una te
minat makbuzu ile birlikte goıterme-
ıi şarttır. .. 

7 - Teklif mektubları 23.6.938 gu
nüne rastlayan perşembe günü saat .ıı 
re kadar İzmitte müteıekkil komıs-
yonca kabul edilir. (1822) 3675 

Kirahk sinema 
Niide Belediye Reisliğinden : 
Bir senelik muhammen icar bede

li 500 lira olan Bulvar üzerinde kain 
belediyeye aid Zafer sinemasının Uç 
senelik icarı 5-6-938 tarihinden itiba
ren ıs giln müddetle açık artırmaya 
!iıkarılmıştır. Arttırmaya 20-6-938 ta
rihine müsadif pazarteıi gilnü aaat 
14 de belediye encümeninde başlana
cağından taliplerin o gün Niğde be
lediye encümenine müracaatları. 
Artırma şartnamesini görmek iste

yenlerin Niğde, İstanbul ve Ankara 
belediyelerine müracaatları ilan olu· 
nur. (1779) 3587 

Yol tamir ettirilecek 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encüme-

ninden: . 
1 - Eksiltmeye konulan i!: Balı

kesir - Edremit yolunun 86+700 -
94 + 400 üncü kilometreleri arasında
ki kısmın tamiratı esasiyesi olup 27 
haziran 938 tarihine rastlayan pazar
tesi günü saat 10 da ihalesi yapılmak 
Uzere 15 gün müddetle ve kapalı zarf
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu tamiratın ketif bedeli 25S34 
lira 38 kurut ve muvakkat teminatı 
1915 lira 18 kuruıtur. 

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

Talebe kayıd ve kabulü 
Sihhat ve içtimai Muavenet Ve

kaleti Balıkesir Köy Ebe Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Bir yıl leyli okuduktan sonra üç 
yıl mecburi hizmet yapmak ve yal
nız köylerde sanat icra etmek üzere 
köy ebesi yetiştiren mektebimize bu 
yıl 30 talebe alınacaktır. Şartları şun 
lardır: 

1 - Türkiye cumhuriyeti tebaasın
dan olmak, 

2 - tık tahsilini bitirmit veya o 
derece tahsil görmüt olmak, 

3 - Yaşı 18 den aşağı, 3S den yu
karı olmamak, 

4 - Evlenmemi§ olmak şart değil
dir. Evli veya dul olmakla beraber 
(2-10) yaşına kadar çocukları olanlar 
dahi, çocuklarının her türlü bakımı 
temin edileceğine dair bir teahhütna
me getirirlerse kabul edilirler. Çocuk
lar mektebe gelemez. 

S - İsteklilerin haziran batından 
ağustos 15 şine kadar doğrudan doğ
ruya mekteb müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ve dilekçelerile birlikte aşa
ğıdaki vesikaları eksiksiz olarak gön
dermeleri lazımdır: 

a) Nufus hüviyet cüzdanının aslı, 
b) İlk mekteb tehadetnameainin as

lı veya bu derece tahsil eördillUnU 
isbat eden fotoğraflı tasdikli vesika, 

c) Tahsiline ve ilerde hizmet gör
mesine engel olacak bir hastalığı ol
madığına dair vilayet hastanelerin
den alınmış sıhhiye heyeti raporu, 

• A •QQ'~..Mk 
sı ı r te e ve noteriliten 
tasdikli bir teahhüt senedi, 

e) Çocukları (2-10) yaıına kadar 
olan dul kadınların tahsil müddetin
ce çocuklarının anne, kız kardeı, tey
ze, hala, gibi yakın akrabası tarafın
dan bakılacağına dair teahbütname 
(evli ve çocuklu kadınlar için tahsil 
miiddetince çocuklarına bakacağına 
dair kocasının teahhütnamesi). 

f) Köy ihtiyar heyetinden alınmıı, 
ve zabıtaca tasdik edilmit hüsnü hal 
varakası, 

g) 6 x 4-5 boyunda dört tane f o
toğraf. 

Taahhüt senedi örneği: 
Balıkesir köy ebesi mektebine alı

narak tahsil edip menzun olduğumda 
Sıhhat ve İçtimat Muavenet Vekile. 
tinin yahut vali ve kaymakamların 
tayin edeceği köyler mıntakasmda 
Uç yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti 
kabul etmediğim veya kabul edip te 
muayyen müddeti bitirmeden bıraktı
ğım ve sıhhi sebebler dışında mektep
ten daimi olarak çıktığım veya çıka
rıldığım takdirde tahsil masrafı kar
tılığı olmak üzere maktuan 100 lira 
vermeği kabul ve taahhüt eylerim. 

(Sarih ikametelh adresi) 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı 

olan ........ nın bu taahhüt senedi mu· 
cibince maktuan 6demek mecburiye
tinde olduğu 100 lirayı kendisile bir
likte müteselsil kefil ve mu,terek 
müteselsil borçlu aıfatile ödeyeceğim. 

(Kefilin adresi) 
3S39 

Münakasa temdidi 
Zonguldak Urltaylıimdan ı 
Müsabakaya çıkarılan ve teklifle

rin 30 haziran 938 tarihine kadar ur
bayhğa teslim edi~meai ilan edilen, 
Şehir oteli ve gazınoıu~~ aid proje 
ihzarı işi 29.7.938 cuma gunllne kadar 
temdid edilmiıtir. 

İştirak edecek olanların prtnameal 
ile vaziyet planını Zonguldak. u~bay-
1 ğ dan almaları ve taıradan ıstıyen-
ı ın lak"d lerin posta ücretini pul o ar gon er 

meleri ilan olunur. (t59S) 3180 

Soğuk havı dapos~ ve b~~ 
yapma ıesial ve m11at 111 
Zonguldak Urbaylığından ı 

8 6. 938 tarihinde kapalı zarf uau· 
lilc. eksiltmesi yayılmak iaere ilin e
dilen (31.000) lira ınuhammen bcdel!i 
soğuk bava deposu ve buz yapma t~
ut ve inpatı iti, ayni şartname ~e, 
2490 ayılı kanunun 40 ıncı nıaddeMDe 
tevfikan 8. 7. 938 cuma gilnU aut 15 e 

kldar flllflıi• 5ıkarıknıftlf· 

2 - İhale 30.6.938 tarihine dek ge -
len perşembe günü saat ıs de Konya C. 
M. U. Iiği dairesinde icra olunacaktır. 

3 - Talihler teklifnamelerini o gün 
saat 14 den evci komisyon riyasetine 
vermiş bulunacaklardır. 

4 - Ekmek ikinci nevi yerli unun
dan has olacak ve talihler bedeli mu
hammenin yüzde yedi buçuğu olan 
(1997) bin dokuz yüz doksan yedi lira 
(28) yirmi sekiz kuruş teminatı mu
vakkatelerini teklifnamelerile birlikte 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 

5 - Dördüncü maddede nevi göste
rilen has ekmeğin kilosu şimdiki narh 
ile 9.5 kuruştur. 

6 - İlan ve sair bütün masraflar mü
teahhide aiddir. 

7 - Faz.la izahat almak ve tartname
yi görmek i•teyenlerin Konya cez~ Ae
vi direktörıügüne baş vurmaları ılan 

olunur. (1868) 3723 

6 memur evi yapllnlacak 
Gazianteb Nafıa Müdürlüğün-

den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Geçen sene ihale olunan İslahiye 

gümrük memur evlerinden bu seneye 
bırakılan 48231 lira 89 kuruş bedeli ke
şifli altı memur evi inşaatıdır. 

2 - Mezkur inşaat 10.6.938 tarihin
den itibaren 21 gün müddetle münaka
saya konularak eksiltmesi 1 temmuz 
938 tarihine rastlayan cuma günü sa
at 16 da G. Anteb nafıa müdürlüğünde 
müteşekkil eksiltme komisyonunca 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Bu işlere dair plan, keşif, şart
name ve sa:r t:vrak İzmir iskan daire
sinde her gün görülebilir. 

S - Po<stada vuku bulabilecek her 
hangi bir gecıkmeden dolayı vaki iti
razat kabul e1ilmcz. 

6 - İsteklilerin yukarıda her mev
kideki inşaat için ayrı ayrı gösteril
miş olan gür. ve saatlerde İzmir iskan 
müdürlüğü dairesine müracaat eyle-
meleri. (2032/ 1854) 3711 

· · Kazalar 
Köy konağı yıaptırılacak 

Akçaalan Muhtarlığından : 
Bodrum ilçesine bağlı Akçaalan kö· 

yünde yapılacak köy konağı 2032 )ira 
23 kurut kesif bedelli eksiltmeye ıs -
6 - 938 tarihine müaadif çarşamba gü
nU öğleden aonra köy ihtiyar heyeti 
tarafından yapılacak eksiltmeye gire
bilmek için yüzde yedi buçuk temi
nat akçesi olarak ı S2 lira 42 kuru5luk 
banka makbuzu veya mektubunu ibraz 
edeceklerdir. isteklilerin bu gibi işi 
yaptıklarına ve yapacaklarına dair na· 
fia müdürlüğünden ahnmıt ehliyet 
göstermeleri lizımdır. 

Ketif ve projeler Bodrum köy bü
rosundan veya aid olduğu köyden te· 
ınin edilir. 

(1585) 3289 

Satılık - Ankararun her tarafında 

imar dahil ve haricinde parça parça N· 

tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
Neşet Şeren Tel: 2406 3038 

Acele ..ahlık ev - Yenitchirde Dev
let Şurası yanında Elgün S. No. S. 
2 kat 7 oda konforlu 7 45 M. bahçeli. 
Ti: 2406 Neıet Şeren. 3418 

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

Azimet hasebiyle aabhk ana - Ye
nişehir Karanfil cadde. 15 No. 550 M. 
cephe 18 M. en müsait fiatla. Müracaat 
Selanik Cad. No. 16 Ti. 2323 3S30 

Kelepir ana - Maltepenin en h!kim 
yerinde 69S M. gayet ucuz verilecek. H. 
Alıcı oğlu Ti. 1 S38 3532 

Acele aatılık araa - Yenişehir Oku
la sokak 348 M. blok bap uygun fiat-
la H. Alıcı oğlu Ti. 1538 3533 

Satıhk - Koyunpazarında, Ulucan
larda ve zahire pazarında iyi icar geti
rir kahvehane ve dükkan: Ticaret oda
sında Bahattin Pekel'e müracaat. 3S52 

Satılık Apartman - Maltepe asfat. 
tında 8S6. M. ana üzerinde bahçeli 4 
kat 2 daireli bahçesinde aynca iki oda 
konforu tam grajlı Ti: 2406 Neıet 

3579 

Kelepir acele aatıbk çiftlik - Gölba
ıı civannda 1 SO hektarlık çayırlı sulu 
çiftlik ehven fiatla verilecek. Ti. 2487 
Vahdi Değruer. 3582 

Dört satırdan fazla her aatır için a1nca 
10 kuruı alınır. 

Kiralık : 

Kiralık - Atatürk bulvannda beş ~ 
dalı apartman mobilyalı veya mobilya
sız 3 aylık veya senelik. Telefon : 3648 

3556 

Kiralık - Yenişehir Meırutiyet cad
desi kÖ§e başında ve işlek bir mevkide 
kiralık daire ve dükkinlar kapıcıya 

müracaat. 3665 

Kiralık - Kavaklıdere civannda gil
ven evleri otobüs durağına yakın elek
trik ve terkosu olan geniı hol üzerinde 
3 oda ve sair müştemilatı havi bağlı " 
kiralıktır. Dahiliye Vekaleti nıutemedi 
Ahmet Hamdi'ye ve yahut 1230 te-
lefona müracaat. 3630 

Kiralık - Bahçe içinde müstakil bir 
evin üst katı devren kiralıktır. 4 oda, 
2 ufak oda, su, elektrik, hava gazı. Ye
nitchir Erdoğan sokak No. Su 8/31 
müracaat. 3688 

Kirlık daire - 4 oda, 1 hol, banyo, 
bütün konforu haiz, Halkevi yakınında., 
DeniZ<:iler caddesi, Hanwmcı aperb
manı, daire 4. - Dört aylık YCya aen. 
lik. İçindekilere müracaat. 3724 

Kurslar: 

Daktilo Kurıu - 48 inci devre.ine 

temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık, genel 
prtnameai fenni şartname ve projeyi 
nafıa müdürlüğüne müracaatla göre
bilirler. 

Elektrik motoru 
4 - Eksiltmeye girebilmek için i•- Kili• Belediye Reüliiinden : 

teklilerin 31517 lira 40 kuruıJuk muvak- 1 - Kili9te belediyeye aid elcktirik 

Ac:ıele aablık ana_ Yenitehir Ka- ayda diploma verilir. Yeni hal arkam 
vakhdere cadde üzerinde ufalta nazır Yenihamam apartmanı Tel: 3 714 3601 
ehven fiyatla satılıktır. Ulua İlan me-

kat teminat •ermesi ve elinde nafıa ve- aantralmda konacak ikinci motörün 
klletince verilmiş yapı i§lerl müteah- milbayaaaı ve montajı kapalı zarf uıu-
hidlik vesilcası bulunması şarttır. liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

5 - İ6tekliler 2490 sayıl.ı kanunun 2 - Mübayaa, montaj ve teferruatı-
iki~i _ve üçüncü ~adde.le~ınde y:zılı . nınJ>.edçli_y~.m\ sekiz bin üç yüz otuz 

- • ız ı • • ı 1 • •' •- •
1 altı liradır. 

zu veya banka kefalet mektublarıyle 
birlikte kanunun tarifat ve şartname
deki şeraite tamamen uygun ve nok -
sansız olarak teklif mektublarını havi 
kapalı zarfları ihale saatinden bir sa
at evci komisyon reisliğine vermeleri 
ilin olunur. (•1858) 3715 

Şosa yaptırılacak 
İzmir lli Daimi Eneümeninden: 
Eksiltmeye konulan it: Dikili - Al

tmova yolunun 15+533 - 18+520 ki· 
lometreleri ara.undaki toprak teavi· 
yeai sınai imaı&t ve toae yapısı. 
Açın tutarı: (40362) lira (48) ku

ru§. 
Bu ite aid evrak aşağıda gösteril

miştir: 

A - Kapalı ekıiltme ,artnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel prtna
meai 
D - Fenni ve hutusi prtname 
C - Proje, &rafik, keşif ve silsilei fiat 
cetveli 

latekliler: Yukarda yasılı evrakı 
İzmir, Ankara, latanbul Bayındırlık 
direktörlUklerinde görüp inceliyebi
lirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer tarih, 
eün ve saati: 4 temmuz 1938 pazarte
ıi ıünU aaat 11 de lzmir lli daimi en
cümeninde kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için ge~e
ken belgeler: Bayındırlık Bakanlıgın
dan alınmıt 1938 yılına aid müteah
hitlik ve ticaret odaaı belgelerL 

Muvakkat teminat: (3.272) lira. 
Teklif mektupları 2490 sayılı ya~ 

nın 31 inci maddesi gereğince tanzım 
olunup yukarda 4 üncü maddede ya
•ılı aaatten bir saat evvel İzmir lli 
Daimi Encümeni başkanlığına mak -
buz mukabilinde tevdi olunacak. Fa.
tada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

(2030-18SS) 3712 

3 - Muvakkat teminat iki bion yil:r: 
yirmi altı liradır. 

4 - Motör ve terrutma aid plin, ke
şif ve şartnameler beş lira mukabilin
de belediyece iıtiyenlcrin adresine 
gönderilir. 

S - Eksiltme ve ihale 20 haziran 
938 pazartesi günü saat 16 da beledi
ye binasında belediye encümeni hu
zurunda yapılacaktır. 

1596) 3295 

Elektrik yaptırılacak 
Nar Belediye Reialijinden : 

Nevtchire bağlı Nar köyü belediye
sinin, Nevıehir elektrik fabrikasın
dan cereyan almak suretiyle Nar kö
yünden elektrik şebekesi tesisatı ya
pılacaf ından kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuıtur. Ketif bedeli 
4961 lira olup muvakkat teminat mik
darı 372 liradır. 

Müteahhit isterse beheri beş lira 
kıymetli ağaç direk işbu tesisattan 
hariç tutulacak ve bedeli tenzil edi
lecektir. 
İhale 15 temmuz 1938 cuma günü 

saat 15 de Nar belediyesinde yapıla
caktır. 

Bu baptaki evrakı lizimeyi görmek 
isteyenler Nevıehir ve Nar belediye
lerine müracaatla okuyabileceklerdir. 
Keyfiyet ilan olunur. 3602 

• 
llôç ah nacak 

Kıaılcahamam Kaymakamlıim
dan: 

Kızılcahamam kazası köy bürosu 
namına mübayaa edilecek illç bedeli 
10. 6. 938 tarihinde açık eksiltmeye 
konulmu!Q da talihlerin tamamen 
haberdar oldukları anlqılamadığın -
dan 22. 6. 938 çarpmba giinU saat 16 
da ihaleai yapılmak üzere ieteklilerin 
Kızılcahamam kaymakamlığına müra-

murlufuna müracaat edilmesi. 3«534 

Satılık arsa - Cebeci hastahanesi aı· 
rasında Balkchriz semtinde 2003 metre 
murabbaı arsa satılıktır. !stiyenlerin 
DemirJibabçede Dölea aobimda 8 nu
maraya veya dnolet demiıyoUan b.uı
lat dairesinde Bay Furl Annç'a mllra-
.aatları 3666 

Devren satılık - Ani mazeret dola
yısiyle aboneai ile ve teferruatı ile dev
redilecek 8§ evi. Tediyatta her türlü 
kolaylık. Cebeci aşcvi. Ti : 3199 3689 

Sabbk lcalorifer - Az kullanılftUJ 3 
kazan radiyatör ve borulan ile satılık. 
tır. Telefon. No. 2988 3713 

Satılık - Etlikte 3 ev ve nezaretli ar
salar. Çocuk Sarayı kal'flsında iki ev. 
Halk sineması yanında Bakkal Sabriye 
müracaat. 3727 

veya makbuzu ibraz edeceklerdir. tc
teklilerin bu gibi işleri yaptıkları-..a 
ve yapacaklarına dair nafia rnüdUrlü
ğünden ahnmıt ehliyetname göster
meleri lüımdır. 

Keıif evrakı ve projeler Bodrum 
köy bürosundan veya aid olduğu köy. 
den temin edilir. 

(1588) 
3292 

Köy konağı yaptırılacak 
Miiqebi Muhtarlıiından : 

.. Bodrum ilçesine bailı Müsgcbi kö· 
yunde yapılacak köy konağı 2032 lira 
23 kuruı ketif bcd~lli eksiltmeye çı
kırrlmıftır. 

Eksiltme 15-6-938 tarihinde müsadif 
çarşamba günU öğleden aonra köy ih
tiyar ~eyeti tarafından yapılacaktır. 
E~dtme~ girebilmek için yüzde 

yedı buçuk teminat akçeıl olarak 152 
lira 42 kuruıluk banka makbuzu veya 
~ektubu ibraz edeceklerdir. 1steklile
rın bu gibi iti yaptıklarına ve yapacak 
larına dair nafia müdürlüğünden a
lınmış ehliyet gCS.termeleri lazımdır. 

Keşif ve projeler~ Bodrum köy bil· 
rosundan veya aid olduğu köyden te
min edilir. 

(1586) 3290 Gaonen evleri yapllrllacak caat etmeleri ilin olunur. 3728 

lanir takan Müdürlüi\inde• : Köy kona§ı yaptırılacak Köy kona§ı yaptırılacak 
1 - Beheri 565 lira 40 kurut muham- Y alrkavak Muhtarbimdan ı 

men ke9if bedelle Berıamanın Kınık Pınarlıbelea Köyü Muhtarlıim- Bodrum ilçesine ballı Yabkank 
nahiyesi merkezinde 20 ve Menemen dan ı köyünde yapılacak köy konağı 203ı 
kazaaı merkezinde 14 tehir tip ıöçaıen Bodrum kazasına baih Pınarlı be- lira 23 kurut kefif bedelli ekailtmeyc 
eviyle beheri 542 lira 26 kurut muham- len köyUnde yapılacak 2032 lira 23 ku 15-6-938 tarihine müaadif çarpmba 
men ketifll DikiH merkezinde 3l, Çan- rut bedelli keşifli köy konağı eksilt- gUnU öğleden •onra köy ihtiyar heye
darlıda 118, Çef111enin Uzunkuyu na- meye çıkarılmııtır. Eksiltme 15-6.938 ti tarafından yapılacaktır. Eksiltme. 
biye merkezinde 21, Alaçatı nahiye 

1 

Şirketler 

İki yüksek mühendis 
"fi ...... bir ... 

memuru ar1111yor 
Umumi Mai.azıehr Tirk A.A-11:-Mı•-•· • 

Şirketinden : 

Biri Mersindeki intutımıza nezaret 
diğeri de beton arme Jıesabatını kont· 
rol etmek üzere iki ylikaek mühendis 
veya mimar ile bir de fen memuruna 
ihtiyaç vardır. Veeika ve referanelari
le nihayet en eon 30 haziran 1938 ta
rihine kadar Ankarada, Ulus mcyda -
nında umumi mağazalar türk anonim 
tirketine tahriren veya biz.zat müraca· 
atları. Posta kutusu 14. (1851) 3708 

liyet göetermeleri lbandrr. 
Ke,if ve projeler Bodrum köy bti

roıundan veya aid olduiu köyden te
min edilir. 

{1584) 

Köy konağı yaptır.lacak 
Mumcular Muhtarlıimclaıı : 

Bodrum kazasına bağlı Mumcular 
köyünde yapılacak 2032 lira 23 kuruf 
bedeli keşifli köy konağı iınfaatı ek
siltmeye çıkarılmı,tır. 

Eksiltme 15-6-938 günlemccine naat 
hyan çarpmba günU aaat 13 de Mum
cular köyü oduında ihtiyar heyeti 
tarafından yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için %7.5 
teminat akçeei olan 152 lira 41 kurut
tuk banka mektubu veya makbuzu ib
ru edilecektir. 

tsqkJilerin bu gibi işleri yaptıkıa
rma dair nafia direktörlüğünden alın
mıı ehliyetname göstermeleri lazım
dır. 

Ketif evrakı ve projeler Bodrum ka
zaaı köy bürosundan veya köyümüz 
muhtarlığına müracaatla görülebilir. 

(1587) 329t 

Parti halkevi binası 
• 
ınp.11 

merkezinde 10, Torbalı Yen köyünde gün erine rutlıyan çartaııJıba günü öğ- ye girebilmek için yüzde yedi buçuk 
60, Kemalpap kazumın yukarı Kızıl- leden 10nra Pınarlı belen kayü ihtiyar teminat akçeıi olarak 1S2 lira 42 ku
ca köyünde 10, Kufadası kuaaınm Da· h~ti tarafından yapılacaktır. Ek· rutluk banka mtlrtubu veya makbuzu
vutlar köyünde 29 köy tipi kircir ey. ıiltmeye girebilmek için teminat akçe nu ibraz edeceaılerdir. lıteklllırin bu 
terin inşaatı kermelıri lekindan ve- ıl olarak yüzde yedi buçuktan 152 u. cfbl ifi yaptıklarına " yapacaklarına 
dlmek ve dijcr bilGmla auıııGC He ıa •k iki kıanıtlllk baAka mcka;ıım dair nafia müdtirliiifinden .ı-. eh· 

Akhisar C. H. P. Batkanbfmdan ı 
Akhisar Parti ve Halkevi binası in

patına aid bundan evvel münakasa
ya ko;1ulmuı olan pUn ve proejler de· 
ğittirilmit ve yeniden yaptırılan pro
je üaerine ketif tutarı (S4494} lira o
lan yeni inşaat vahit fiat üzerinden 
ve bir ay müddetle kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılmı9tır. İhale 
1 temmuz 1938 cuma günü aaat 16 da 
Parti binasında yapılacaktır. İstekli
ler plln, prtname ve keşifnameyi (5) 
lira mukabilinde parti batkanlığm-
dan alabilkler. (177~) 3586 
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Denizbank Akay işletmesi Müdürlüğünden : 

İSTANBUL-YALOVA 
Arasında araba vapuru seferleri 

11 - Haziran - 1938 tarihinden Ağustoı - 938 
nihayetine kadar 

Yalnız Cumartesi ve Pazartesi günleri 
Cumartesi aünleri Pazartesi günleri 

s. o. S. D. 
--

Oaküdardan K. 12 00 6 30 
Kahatattan ,, 12 30 7 00 
Yalovaya v. 15 30 10 00 

Yalovadan K. 16 00 11 00 
Kabatapn " 19 30 14 30 
U.küdara V. 2000 15 00 

Bu aeferlerde Büyükadaya nakledilecek araba ve hay
van bulunursa o gün vapur gidit ve gelitde Büyükadaya 
da ufrayacaktır. 3305 

Muhtelif binalar yıkhrllacak ve enkazı t11ıtt1rilacak 
Ankara 0.fterclarlğmdan 

Ada Parseller 

Muhammen Ke,if 
Bedeli 
Lira K. --

322 19, 20, 21, 22 1855 
m ~lta ~ 
322 s, 6, 7, s. 9, ıo, 11, 12, t3, 14, ıs ı232 
322 1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 1781 50 
331 ı, 14, 15 1862 
331 7, 8, 9 114ı 
33ı 4, 5 1036 
33ı ıo, 1ı. 12 1610 
331 u 1001 "6 1.2,~~~~t~ ı6~ 50 
326 s. 9, 10, 11 1582 
326 ıı. 13, 14, ı5, 28, 18 1596 
326 ı9, 20, 2ı, 22, 23, 24 ı477 

1696 Erkek lisesi hududu haricinde 2030 
bil'umum mcbani ada dahi· 
linde bulunanlar. 

m ı. ı, 3, 4, 5, .s, 25 
m 1. s. 9, 26, 22, 23. 24 
327 10, 11, ı2, 32, 34 
m ı1, ıs. ı9, 20, 21 
305 ı. 2, 20, 21, 4, 5, 6, 7 
325 27, 29, ı5, ı6, ı1, ıs 
325 8, 23, ıo, 11, 3ı 
323 ı. 2, 21, 3, 4, 25 
323 ~ ı9, ıs. 22, 23, 17, 16, 24, 2s, 14 
323 8, 9, ıo, 11, 12, 13 
321 ı3, ı4, ı5, ı6, ı 7 
321 1, 28, 'l'I, 3, 4, s. 6 
321 11, ı2, 21, 22, 23, 24, ıs. 19, 20 
321 7, 8, 26, 30, 9, ıo, 29 
S40 Ada dahilindeki bil'umum mc

bani. 

1344 
1414 
1106 
1197 
1841 
ı617 

1540 
1799 
ı631 

115S 
ı890 

1106 
ı631 

ı302 

ı910 

Dipozito 
Lira K. 

139 12 
67 73 
92 40 

133 62 
139 65 
8S 58 
77 70 

75 120 
75 

123 
118 
119 
110 
ıs2 

8 
12 
65 
70 
78 
25 

100 80 
106 5 
82 95 
89 78 

138 8 
121 28 
115 so 
134 93 
122 
86 

141 
82 

122 
97 
ı43 

33 
63 
75 
95 
33 
6S 
2S 

ı - Tıp Fakültesi inp edilmek üzere Sıhhat Veklletince istimlak olu
nan Nümune hastanesi civarında kain ve yukarda ada parsel ve muham
men kqif bedeli ile dipozitoları yazılı bil'umum ev, dükkln, baraka ve 
bahçe duvarlarmm hedmi ve enkazlarının belediyece gösterilecek mahal
le nakli ve yerinin mevcud yollar seviyesine kadar inıaata müsait bir fekil
de tesviyesi iti 24-6-1938 tarihine müsadif cuma günü saat ıs de Defter
darlıkta müteıekkil komisyonda kapalı zarf uıuliyle artırmaıı yapılacaktır. 

Artırmaya girebileceklerin Nafıa Müdürlüğünden alacakları fennt eh
liyet vesikaları ve dipozito makbuzları ile birlikte sözü geçen günde mu
ayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplarmın Komisyona verilmesi. 

2 - Talipler fennt prtname ve ketif raporlarmı ve baritaıını görmek 
ibı:ere Millt F.aıllk Müdürlüğüne ve Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebi-
lirler. (1749} 3560 

ULUS rs - 6 - t938 

Cümhuriyet merkez bankasının ııhaziran938 vaziyeti 

AKTiF: 
Kasa: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaldık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.152,960 

Altın: Safi kilogram 9.054,614 
Altına tahvili kabil serbest döv~ler 
Diğer dövizler ve Borçlu 
klirinı bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 

24.127.010,05 
15.493.489,-

1.228.007,12 

657.271,52 

12.736.038,33 
15.795,87 

13.639.113,21 

Lira 

40.848.506,17 

657.271,52 

26.390.947,,41 

PASiF: 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Huıual 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrııkı nakdi7e 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından uki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karıılıiı tamamen altın olarak iliveten 
tedavüle vazedilen 

2. 712.234,11 
6.000.000,-

158,748.563,-

Lira 

15.000.000,-

8.712.234,11 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karııbiı 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfl. 
kan hazine tarafından vaki tediyat 

158.748.563,-

15.057.949,- 143.690.614,-

Reeskont mukabili illveten ted. vud. 

Türk Lirası Mevduatı: 

15.057.949,-

143.690.614,-

19.000.000,-
13.000.000,- 175.690.614,-

22.332.113,S2 
Senedat Cüzdanı : 

Hazine bonoları 
Ticart senedat 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

3.700.000,-
53.505.073,35 

Döviz taahbüdah: 

57.205.073,35 435,49 

32.187 .094,89 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - karşılığı esham ve tahvilat (iti
bari kıymetle) 39.977.571,58 

6.906.473,76 

Altına tahvili kabil dövizleı 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirinı bakiyeleri 

Muhtelif 

32.187 .530,38 

90.110.637,83 
B - Serbest esham ve tahvillt 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvillt üzerine 

Hissedarlar: 

Muhtelif 

Saym Baylar: 
Yorulmayınız, nafile aramayınız 

ALTUN ÇiÇEK 

Trq bıçağından ve sabunundan 
daha iyisini bulamazsınız. Her yerde 
iararla ALTUN ÇİÇEK traı bı
çaklarmı ve aabunlarmı lstpylnlL 

3316 

Cebeci hastanesi 

GÖZ 
Hıstahklar1 mütehasstsı 

Dr. MUZAFFER Sande~ 
A vrupadaki tetkiklerin

den avdet etmittir. Muaye
nehanesi Adliye Sarayında 
Gençağa apartımanmdan bi
titiğindeki Sarraf Hakkı a· 
partımanma nakletmi,tir. 
Hastalannı 14 hazirandan 
itibaren. saat 15-19 araıı ka· 
bule baslavacaktır. ........................................................ 

Bir ortak aranıyor 
Çok karlı bir iş için büyük ıer

maye li bir ortak aranıyor. Kuvvetli 
teminat verilecektir. Ortağın bilfiil 
çahtmaaı mümkün olduğu gibi çaht
maması da kabil olabilir. Taliplerin 
koyacakları sermaye mikdarı ile .._ 
rih adreslerini Ankara posta kutusu 
496 numaraya bildirmeleri. 3490 

ULU S-19. uncu yıl. - No.: 6061 
İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 

Yazı lşleri Müdilril 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baamıevi : ANKARA 

102.758,61 
9.258.271,52 

Yekün 

46.884.045,34 

9.361.030,13 

4.500.000.-

14.555.641,92 

344.093.129,84 Yekun 344.093.129,84 
~ - -

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 51
' • Altın üzerine avans% 'f/ı 

SPOR GOZE(LIQI ••• 
Atır bir Jükiyaj ile kabili 
telif· c&.tUdir.\o..& hafiflik 
.. t.ullk · ......... : .. _ 

yalnız:;f..COTY .pudrasının 
incelifi, fula"yapıtkanlıtı 
ve ,.nzeı; cuip. renkler!_ 
temin edebilir, 

COTY PUÔRASI 

QeaçliGin pudraııdw 

COTY 
MqNUR -FRANSIZ MARUSI 

3697 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. - -- -E Dr. Bôsıt Ürek ~ - = - -5 Cebeci Me~kez Hastanesi : 
- 1 -5 ç Hastalıklan mütebas~ısı 5 
: Her gün haıtalannı Yenıte- : 
5 bir Meınıtiyet caddesi Orek§ 
5 apartmanmda aaat 13 den: 
: sonra kabul eder Tel: 1694 : 
~11111111111111111111111111111111111111;: 

YENİ 

ah nacak kalem erzak • 
vesaıre 45 

Ankara Nümune Hastahanesi Bq Tabibliğinden: 
Mikdarı Muvakkat 

Lira K. kilo teminat Eksiltme şekli Cinai 
20 Haziran 1938 Pazartesi 

463 13 Kapalı Birinci nevi ekmek 617S 00 
910 00 

16800 00 

65000 
6000 

35000 
2000 

45000 
27000 

68 25 ,. Birinci nevi francala 

800 00 
6750 00 
8100 00 
1200 00 
3800 00 

2000 aded 
4000 

1260 00 ,. Koyun eti 
60 00 ,. Kuzu eti 

506 25 ., Süt 
607 50 ,, Yoğurt 

90 00 Açık Tavuk ve piliç 
285 00 ,, Sade yağı 

700 00 
300 00 

16SO 00 

500 52 25 " Birinci nevi tereyağı 
600 

5000 
22 50 ,, Zeytinyağı 

123 75 •• Sabun 
22 Haziran 1938 Çarşamba 

104 00 400 7 80 ,, Domates salçası 
120 00 1000 9 00 ,. Nohut 
450 00 1500 33 7 5 " Makarna 

4400 00 22000 330 00 " Pirinç 
lSO 00 500 11 2S ,, Şehriye 
60 00 400 4 50 " Mercimek 

240 00 2000 18 00 ,, Kuru faaulya 
960 00 16000 72 00 " Patates 
750 00 1500 56 25 " Kuru kaysı 
ZZ.5 00~~~1000~-~--17 00 Xuru-A-u9-• -'*1 
270 00 1000 20 25 " Çekirdeksiz kuru üzüm 
300 00 300 22 50 Kuru bamya AmMya 
91 00 700 7 00 .. Un (Birinci) 
ı40 00 500 10 50 .. Ni,_ta 
250 oo 1000 18 75 ,, Pirinçunu 
200 oo 2000 ıs oo ,, Soda 
320 00 1000 24 00 

" 
Kesme ıeker 
Toz teker 
Yumurta 

2800 00 10000 210 00 
" 350 00 20000 26 25 " 

200 00 
600 00 
262 so 
400 00 
600 00 
250 00 
240 00 
160 00 
5SO 00 
345 00 
165 00 
750 00 

24 Haziran 1938 Cuma 
4000 15 .. Kuru soğan 
4000 45 " Taze fasulya 
1500 19 70 ,. Taze bamya 
4000 30 00 " Kabak 
4000 45 00 " Patlıcan 
2500 22 50 ,. Taze domates 
3000 18 00 " Prasa 
zooo 12 00 .. Lahna 
5000 41 25 " Ispanak 
3000 26 00 ., Semizotu 
1500 12 38 ., Taze bakla 

15000 aded 56 2S " Limon 
27 Haziran 1938 Pazartesi 

450 00 2500 litre 33 7S ,. Benzin 
1650 00 30000 123 75 •• Tuz 

30000 00 1200 ton 2250 00 Kapalı Sömikok 
1 - Ankara Numune hastahanesi 938 mali yılı ihtiyacı olan yukarıda 

cins ve mikdarı ve tahmin fiyatı ve eksiltme ıekilleriyle muvakkat temi· 
natları yazılı (4S) kalem erzak ve saire 4 haziran 938 den 19 haziran 938 
tarihine kadar onbcş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameler Ankara Numune hastahanesi baştabibliğinde ve lstan· 
bulda Sıhat ve içtimai Muavenet müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Eksiltme 20, 22, 24, 27 haziran 938 günleri saat (10) da Ankara Nu
mune hastahanesinde teıekkül eden komisyonda yapılacaktır. 

(1646) 

SİNEMALAR HALK 

3400 

BUGUN BU GECE 

Margarette Sullivan tarafından temsil 
edilen mevsimin en güzel pheserle
rinden 

....... L. ---------
------

BU GECE 
Frances Farmer. Ray Milland. Lloyd -
Nolan. Tarafından temsil edilen mev
simin en güzel tabii renkli filmlerinden 

MEŞ'UM GEMİ 
SEV1ŞT101M1Z ZAMANLAR 

Franıızca aözlil 

Seanılar: 2,45 • 4,45 - 6,45 gece 21 de 
Ayrıca - Süvari ekibimizin latanbu
la avdeti coıkun tezahürat. Cevat 
Gürkan•m nutku. 

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

----------; ..... r-

Atk heyecan ve macera filmi 
Gündüz ıeanılannda: Şanghay esran 

Seanslar: 2.30 - 4.30 • 6.30 Gece 21 de 
Saat 2.30 da tenzilatlı: 40 - 30 - 20 

Halk matinesi: 12,lS de 

GİZLİ SEVDA 

... 
1 u. 

'° -

İFTLiGi Bira Parkı açılmıştlr. 
Karadeniz Pltajı açılmışt1r. 

DANS MOZ1K CAZ 


