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olmaktan çık.mıf, vatan genitliğinde 
bir satıh haline gelmiıtir : Artık ileri 
ve geri yoktur, bütün memleket var
dır. Onun müdafaa.uu temin eden en• 
...... • ......... ,., ..... 'iCI a-
ran bütün muuniyet ve huzur ,,.ne
leri, büyük şehirler, hükümet merkezi 
düJID8nın ba,lıca hedefleridir. Gün
den güne süratleri artan ve hacimleri 
büyüyen tayyareler her yere yetişebi
lir, tonlarca tahrib vurtuını hareket 
noktalarından çok uzaklal'da, halkın 
maneviyatını kırmak, satıh - cephenin 
müdafaa imkinlarını azaltmak makaa
diyle kullanıp tekrar eski yerlerine 
dönebilirler. Bunların tafıdıkları tür
lü türlü bombalardan, zehirli gazlar
dan korunmak, taarruzlarının tesirini 
asgari hadde indirmek lbımdır. Fakat, 
tecavüz tekniğine müdafaa tekniği 
ile cevab veren inaan aklı, havadan ge
lecek tehlikeleri korkunç olmaktan u
saklattırmanın yollarını çoktan ket
fetmiıtir. Her medcnt memlekette ol
duğu gibi bizde de i~ed~n ~edbirle
rin almmuına tefCbbüs edılmıı bulun
duğunu biliyoruz. Ancak, bu tedbirleri 
bir kanunla Türkiye ölçüsünde genit
letmek, tefkilitlanmak, ıe~er ~di
rinde her vatandatın hiueaın~ isabet 
edecek vazifeyi ha.zarda teıbıt etmek 
gerektir. 

Bu mabadladır ki sivil halkın hava
ya kartı korunmuı hakkınd8;1'i k.an~ 
l.iyihaaı Kamutaya arzedilmit. ı~
ye kadar muhtelif encümenlere~ mü
zakere edilmifo ve bu devre nibay.et 
bulmadan netredileceği tahmin edıl
mekte bulunmuttur. 

Derhal hatırlatalım: Memleketiın(z
de hava tehlikesinden korunına itleri
nin tanzim ve mürakabeai, eeasen 'Ge
nel Kurmaya bağlı Hava Müdafaa Ge
nel komutanlığına mevdudur. Her ve
kalet, kendine bağlı tetkilat ve tesisa
tın korunma itlerini Hava Müdafaa Ge
nel K<>mutanlığiyle anlatarak teabit ve 
temin edecektir. Bu böyle olmakla be
raber, tehir ve kaaabalarımızla ahali· 
mizin korunmasında Dahiliye Vekale
tine çok ehemiyetli vazifeler teveccüh 
etmektedir. Yeni kanuna göre vilayet
lerde korunma i'leri hazırlıkları, ge
niJ teftif hakkını haiz olan valilerin 
riyaseti altında çalışacak "hava ko
runma komisyonları., na verilmekte
dir. Mahalli pasif korunma tetkilatı 
(Polis, itfaiye, aıhiye, tanzifat ve sai
re) askerlik mükellefiyeti dıtında ka
lan erkeklerle takviye edilecektir. Be· 
ediyelcr tehlike ip.reti verecek teaia
er ve umumi sığınaklar inp.aı gibi ye· 

ni itlerle vazifelendirileceklerdir. Bü
tün bu itlerin mahiyetini ve ifa tarzı
nı tesbit edecek olan nizamnamelere 
göre vekilet ve viliyetlerin havaya 
kartı korunma plinları hazırlanacak 
ve bu planların tatbikını temin için de 

(Sonu 3. üncü say/ada) 

B ükreı, 20 a.a. - bdor ajanıı bil -
diriyor: Saray nazırlığı apğıdaki teb
liği netretmittir: 

17 haziran günü saat 19 da kıral Ka
rol Luceafarul yatına binerek Boğa
ziçi'ne doğru hareket etmittir. 

18 haziran günü saat 10 da Büyük -
dere yakınlarında Türkiye Bqvekilı 
Celil Bayar ile Hariciye Vekili Ara• 
kıralı karıılamak üzere yata çıkmııJar 
ve kırala İatanbul'a kadar refakat et
miılerdir. 

19 haziranda saat 14 te kıral Karol 
Savarona yatında Türkiye Reiaicum -
buru Atatürk'le bir noktai nazar tea • 
tiainde bulunmll§tur. 
Aynı günün akşamı kıral Karol'ün 

aktam yemeğinde, Türkiye Bqvekili 
CeW Bayar ve Hariciye Vekili Rilftü 
Araa ve ROIDlll,. pııeral koneolo.u 
Lucaaiyni.5 davetli olarak bulunmut- Do•t 
tardır. 

ve miittelilr Romanyt/nm 
Kıralı S. M. Karol 

* latanbul, 20 La. - Hav• bildiri
yor: Romanya Juralının bayrağını ta
fıyan Luceafarol yatı düın aut 11 de 
Boğaziçi'nde demirlcmiftir. ıtıral Ka
rol, mütenekkiren karaya çıkarak ye
mek yemiı ve tchrin muhtelif yerleri
ni gezmittir. Kırat, gene mUtenekkiTen 
Reisicumhur Atatürk'le katiyen hu· 
sual mahiyette olmak il.zere ziyaret te
atilerinde bulunmuıtur. 

Kıral Karol'ün yatı, geçen pazar gtl· 
nü de Boğazi~i'nde demirlemiş ve kı-

ral karada üç saat kaldıktan sonra la
tanbul'dan ayrılmııtır. 

Savarona yatında 
İstanbul, 20 a.a. - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: Hafta tatilini İstanbul' da 
geçirmekte olan kıral Karol geceleyin 
hususi mahiyette olmak Usere Sava
rona yatmda yemek yemlftir. Sabah
leyin, Dolmabahçe sarayına giderek 
orada uzun bir görütmede bulunmut· 
tur. Öğleye doğru Atatürk iadei ziya
ret etmi1tir. Resmt bir tebliğ netri 
bekleniyor. 

f ngiltere - italya arasındaki 

anlaşmayı süratle tatbik için 

İngiltere ispanya işine 
nihayet vermek istiyor! 
İtalya göniillülerl geri ıla<ak mıl 

Roma 20 a.L - Lord Pört ile Kont Ciano, dün üç çeyrek saat 
ıöriiflDÜtlerdir. Bu ıöriittneler halduncla inıiliz ve italyan ma
hafilinde büyük bir ketumiyet muhafaza eclilmekteclir. 

Maamafih bu ıörüf1Denin le
panya' daki vaziyetin iqiliz • İ
talyan itilaf mın umumiyetle tah
min edildiiinden daha aiyade 
aüratle meriyet mevkiine ıinne
ıine medar olacak surette detit
tifine phid olmak imkim hak
kında cereyan etmİ! olduju zan. 
nolunmaktadır. 

Gönüllüler geri 
alınabilecek mi 1 

Roma, 20 a.a. - Royter ajanaınm 
muhabiri bildiriyor: 
Söylendiğine göre, İtalya hiikilme

ti yarm aktedilecek olan tili karıt
muhk komiteainin içtimaına büyilk 
bir ehemiyet atfetmektedir. lyi haber 

Jngilis BG§velıili Çem6erlayn alan mahfiller, gerek karıtmazlık ko
---------------. miteai vaaıtaaiyle gerekse İngiltere 

Hayatı ucuzlatma 
yolunda tedbirler -
Eğlence yerlerl, 
sinema, plajlar 
bah~eler, barlar 

Yüzde 60 
ucuzlıyor 

- Yuw 8. i11ci aylada -

ve İtalya büküınetleri araaında akte
dilecek bir itilaf neticesinde, ingiliz
italyan itillfının meriyete girmesi 
imktnını verecek surette yakında gö
nüllüleri geri almak kabil olacağını 
beyan etmektedirler. 

itilafın yürürlüğe girme•İ i(in 
Londra, 20 a.a. - Royter ajansının 

diplomatik muhabiri, İngiliz - ital
yan itilafının tatbiki keyfiyetinin te
ahhürü Roma ve Londrada dikkatle 
tedkik edildiğini bildirdikten sonra 
ıu maltbnatı illve eylemektedir: 

.. En •eri mekanizma ile itilif prt
larını yerine getirecek metodlar hak
kında müzakereler cereyan etmekte -
idr. İngiltere lliikilmeti İtalyanın, iti
llfm Libya'daki italyan kıtalarmın 
geri almmuı ve propagandaya niha
yet •verilmesi hakkındaki ahkimını 
tatbik etmete hatladıfını memnuni-

(Soau 8. iacl aylada) 

Toplantı 4, 5 saat sünlü 

Başvekil, Halay meselesinin 
bir haf la on güne kadar kati 

suretle halledileceğini söyledi 
Yeki l ler 

Başvekil 
heyetine Mareşal de 

ve vekiller bugün 
işti rôk etti 

geliyorlar 
lstanbul, 20 (Telefonla) - Genel Kurmay 

Batkam Marqal Fevzi Çakmak, Milli Müdafaa 
Vekili General Kazım Özalp, Hariciye V ekileti U
mwni Katibi 8. Numan Menemencioğlu ve Emni
yet İtleri Umum Müdürü 8. Şükrü Sökmeuüer bu 
sabah Anadolu ekispresiyle ıehrim~ geldiler. Ve 
Savarona yatında Cumhur Reisimiz Atatürk tara
fından kabul edildiler. 

Kabine büyük Şef'in reislilillde topllldı 
İstanbul, 20 (TelefonJa)-lcra Vekilleri 

Heyeti bugün evveli Celil Bayar'm bqkan
hğmda bir toplantı yapmıtbr• 

Bakanlar Heyeti ikinci defa, Savarona ya
tında Büyük Şef Atatürk'ün reWJilnde top
lanmıtbr. Bu toplanb dört bupk ... ı ..._ 
miif ve Hatay meeele8i konutuhnDfbU'. Ge
nel Kurmay Batkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 
icra Vekilleri Heyetinin her iki toplantı9ma 
da i tirak etmiştir. 

'Hatay işi kati surette halledileeektir. '' 

T oplanbdan çıkan Bqvekilimiz refakatle
rinde Genel Kurmay Bafkaru Marqal Fevzi 
Çakm.k ve vekillerimiz olduğu halde aat 21 
de huaual trenle Ankaraya hareket etmittir. 
Uiurlamada Cumhur Reiıliii Umumi Katibi 
B. Huan Rıza Soyak ve Bqyaver B. CeW 
Oner, mebuslar, seneraller, vilayet, belediye, 
parti erkinı ve çok kalabalık bir halk kütleei 
bulunmuftur. 

Batvekilimiz Celil Bayar, gazetecilere 
Hatay itinin "bir hafta on güne kadar kati 
surette haDedileceğini" söylemi§tir. Nafia 
Vekllimiz Ali Çetinkaya ''Atatürk'ün baı
kanlığmda yapılan her toplanh gibi bu top
lanbnm da çok hayırlı neticeler verdiğini ve 
vereeejfnl'' söylemiş, Hariciye Vekili Dok
tor Aru dar ''-Evet. evet, hayırla bitecek.'' 
diye B. Çetinkaya'yı'teyid elmİ!fİr. 

Gan dolduran kalabalık, büyüklerfrnfd 
samimi tezahiirlerle uğurlamı§ ve UZ111l umn 
alkıtl•l,IUfbl'. 

KAHRAMAN TAYYARECİMİZ 

Bayan Gökçen bugün 
İstanbula dönüyo~ 

1111111111 11111 ............... 
Atlaa muhabirimiıia 
göndenlill resimler 

Bayan Gökçen, Atina' Ja Ta-
07 hava meydanında büyülı 

1 
el,itnü B. Ruten EırJ O. 
naydın ve lıenJiani learplı-

.. ~~!.~ .. ~aarnJa. 
Bükref, 20 a.a. - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor 
Bu akf&ID Türkiye elçililinde Bn. 

'Gökçen ferefine büyük bir ziyafet ve
rilmittir. Ziyafette, refikalarile bera 
ber, Romanya hava ve Bahriye nazırı, 
Hava ve Bahriye Nezareti katibi umu
miai, Sivil Tayyarecilik Daireai Reisi, 
Elen ve Yugoslav Elçileri, Romen 
Tayyareciliği Birliği Reisi, Enternas
yonal Tayyarecilik Federasyonu mü
meuili, Havacılığı Tetvik Cemiyeti 
mümeuilleri, bir kaç defa tayyareai ile 
Ankarayı ziyaret eden Romen tayya
reciai Bayan Turnaya, bir çok mümtaz 
zevat ve elçilik memurları bulunmut· 
tur. Ziyafet, çok samimi bir hava için· 
de cereyan etmittir. 

Bayan Sabiha Gökçen, yarın Aat 1 ı 
de 1atanbula doğru.tayyareaile hareket 
eyliyecektir. 
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Meslek askı 

..> 

Meşhur fransız romancısı Balzak'ın hayatı ve eseri hakkında Bel
sor'un yazdığı güzel eseri okuyorum. İnsanın gözüne yaş getiren mües
sir sahnelerle dolu bir kitab. 

Pek çok büyük sanatkarlar gibi, Balzak da, sefalet ve mahrumiye
tin buruk lezzetini tatmıştır. Parisin kenar sokaklarından bir evin tavan 
arasında, bütün eşyası dibi delik bir iskemle ile kmk bir masa ve bir kar
yoladan ibaret odasında, sabaha kadar ışık yakabilmek için ekmek ve 
peynirinden tasarruf ettiği parayı gaza vererek, büyük ihtirasının ve 
hulyalarının ateşiyle kavrulurken onu görür gibi oluyorum. Taşrada, 
ailesinin, muharrirlik gibi yüz kızartıcı bir mesleğe heves ettiğini itiraf 
etmemek için eş dostlarına tebdili havada dedikleri delikanlıyı, Parisin 
eğlence imkanlarını kendisine açacak iyi maaşlı bir noter katibliğine, 
basık tavanlı odasının sefaletini tercih ettiren sanat aşkında, müstakbel 
muvaffakiyetinin asil sırrı gizli değil midir~ 

Lüks, zevk ve eğlence içinde geçebilecek bir hayatı yazıcılık mesle
ğinin türlü sıkıntı ve meşekkatlerine feda eden T olstoyda da aynı ate
şin, bambaşka şartlar içinde, tezahürüne şahid olmuyor muyuz? 

Büyük adamları yapan, hilkatin kalplerine doldurduğu bu mukad
des ateştir. Gerçi, müsaadesiz hayat şartları bu ateşi bir kül tabakası al
tına gömerek söndürebilir; fakat, hiç bir terbiye, hiç bir emek, doğuş
tan bu hum~anm tohumu kalbine düşmemiş insana onu sonradan aşı
Jıyamaz. lstısnasrz her sahada, muvaffakiyet için. zeka kadar, kabiliyet 
kadar, ve hatta onlardan fazla, bu meslek aşkının tesiri vardır. Zeka ve 
kabiliye~, mecrasını bulmamış ve mesleğini zoraki olarak güden adamı, 
ancak hır dereceye kadar götürebilir. Buna mukabil her türlü zeka ve 
kabiliyetten mahrum insanların, sırf bu iç ateşi sa;esinde, tuttukları 
yolda büyük muvaffakiyetler elde ettikleri çok vakidir. - YAŞAR NABİ 

Yaprak bitleri 
Karıdaıtığmıız bahçe severler. 

den çoğu bi:z:.e yana yakıla ye§il 
yaprak bitlerinden bahis ve ıikayet 
ediyor ve fidanlarını bunlara karıı 
koruma çarelerini aoruyorlar. Ama· 
törlerden hemen ekaerisi ıuradan 
buradan iıittikleri mücadele çarele
rine baş vurdukları halde kati bir 
neticeye varamadıklarını söylemek. 
tedirler •. 

En son göriiıtüğüm pek meraklı 
bir bahçe aahibi de; 

- Bitleri öldürmek için hangi ça
reye baş vurmadım ki; diyor. 

Fakat en nihayet bitler için Üzer
lerine serptiğim aon iliç hepsinden 
yaman çıktı ve gÜllerlıni de kurut. 
tu. 

En çok gül fidanlarmm körpe fi
lizleri ve taze yaprakçıkları üzerin
de yeıil yaprak bitlerinin kaplama 
haline raatlanıyor. 

Hemen her türlü fidan üzerinde 
bit bulunur. Yaprak bitleri de hay. 
van ve insan bitleri gibi nebatm ka
nmı, suyunu emerek geçinir ve böy
lece de zararlı tesirlerini yaparlar. 

Bundan böyle nebat parçalarını 
yiyerek zarar veren ~ir takım bö. 
cek ve tırtı1lan yok ebnekte kulla
:ndan zehirli ilaçlardan hiç birisi 
yaprak bitlerine teair etmez. Çün
kü; yaprak biti üzerine ilaç aerpe. 
rek zehirlenen yaprağı yemez, an
cak iğne ağzmı içine sokarak suyu
nu emer. 

Bunun için yaprak bitlerini öldür
mek ancak deriden iılyerek te&İr 
eden nikotin zehiriyle mümkündür. 
Nikotin; tütünden çıkardan bir öz
dür. 

Avrupada bilhassa yaprak bitle
rini öldürmekte kullanılmak için 
tütün fabrika ve depolarının artık 
tozlarından nikotin hulasası yapıla. 
rak muayyen kuvvet ve kesafetler
de piyasaya çrkarıhr .. 

zülmü§ tütün suyu içerisine batırılıp 
çıkarılır. Bu filiz Üzerindeki bitlere 
nikotinin teail' edişi gözden geçiri. 
lir. 

Eğer bitler birer ikişer filiz Üze· 
rinden dökülüyorlarsa ilaç tesirini 
göstemıİ§ demektir. 

Yalnız ilacın bitleri öldürdüğünü 
görmek bunun iyiliğine inanmak 
için ki.fi değildir •. 

Çünkü; fazla kesif olursa nikotin 
suyu taze filizi ve yaprakları da 
bitlerle beraber mahvedebilir.. Bu
nun için de ilaç içine aokulup çıka. 
rılan filizin bir müddet aonra bu· 
nqtuğunu görmemek li.zrmdll' ... 

Filiz yapraklarmm burupnası ni

kotinli suya daha au katılmasmı em. 
reden bir itaret aayılır, böylece bir 
kaç tecrübe ile tesirli ve zararsız 
nikotin auyu elde edilmiı olur. 

Bu au içerisine baıka bir kapta 
ayrıca eritilmiı bir mikdar arap aa· 
bunu veya (bulunamazsa) adi çama· 
tır aabunu katılıp iyice karıttırıl. 
dtldan aonra bitli güller üzerine kü· 
çük el pompaları veya ilaç serpme 
makineleriyle serpilebilir. 

Bu ilaçlama birer hafta ara ile 
üç dört defa tekrar edilirse gÜlleri
miz bitten kurtulmuş ve sevdiğimiz 
çiçekler bize bağıılanmı§ olurlar. -
ULUÇAM 

ULUS 21 - 6 - 1938 

Gümrüklerde 

Tayin ve 
terfiler 

İstanbul Başmüdürlüğü muayene 
memurlarından Rüştü Çelebi terfian 
İstanbul birinci sınıf başmuayene me 
murluğuna, İstanbul ikinci sınıf mu· 
ayene memur namzedi Osman Nuri 
Karaali terfian İstanbul kimyagerli
ği namzedliğine, İstanbul birinci sı
nıf muayene memuru Nail Ünal ter
fian aynı vazifeye, Ünye muayene me
muru İhsan Yavuz, İstanbul ikinci sı
nıf muayene memurluğuna, Çubuklu 
parlayıcı maddeler antreposu başme
muru Muzaffer Kanlıkdıç Servibur
nu parlayıcı maddeler antreposu baş
memurluğuna, İzmit gümrük başme
muru Ali Haydar Arslan İstanbul 
ikinci sınıf muayene memurluğuna, 

açıktan Mehmed Ereymen ve Halı1k 
San İstanbul ikinci sınıf muayene 
memurluğu namzedliğine, İstanbul 
birinci smif idare memuru Mahmud 
Ozünal terfian Çubuklu parlayıcı 
maddeler antreposu başmemurluğuna 
İstanbul ambar memuru Receb Ertok 
İstanbul idare memurluğuna, İstan
bul ambar memuru Fazıl Akçül terfi
an aynı vazifeye, İstanbul ambar me
muru Avni Gökçen terfian İstanbul 
veznedarlığma, Kars muayene me
muru Nail Murdar Güler İstanbul i
kinci sınıf muayene memurluğuna, 
Mudanya muhasebe memuru İhsan 

Üstün terfian İstanbul ihtiyat me
murluğuna, İstanbul başmüdürlüğü 
memuru Tarık Şengül, memur nam
zedi Avni Karadirin, muhafaza me
muru Nazif Söz, memur vekillerin
den Ayşe Tokmakçı ve Ayşe Kızıl
kanad terfian İstanbul memurlukla
rına, Islahiye muayene memurluğun
dan açıkta İbrahim Hakkı Ozan E -
dirne muayene memurluğuna, Kızıl
dize muayene memuru Şefik Tunçer 
ve Trabzon muayene memuru Nedim 
Öner Kars muayene memurluklarına, 
Serviburnu parlayıcı maddeler antre
posu başmemuru Abdülkadir Altınay 
İzmit Başmemurluğuna, Urfa vezne
darı Faik Aykal terfian Van ihtiyat 
memurluğuna, İstanbul veznedarı Sa
lih Zeki terfian lzmir veznedarlığı· 
na, Tıbıl idare memuru Remzi Ulu
şan Mersin idare memurluğuna, İz· 
mir memuru Nihad Büyükgüngör 
Bandırma memurluğuna, Anteb me
muru İbrahim Acar terfi:ı.n =lYnT me
murluğa, Tirebolu idare memuru 
Hüsnü Özdemir terfian Alanya ida
re memurluğuna, Altmok idare me -
muru Şevki terfian Ozdoğan Tıbıl 
idare memurluğuna, lzmir ihracat 
veznedarı Nedim Bozkurd terfian İz
mir idhal~t veznedarlığına Trabzon 
ambar memuru Mustafa Yabanoğlu 
terfian Sürmene memurluğuna, İzmir 
ihracat memuru Eşref Eslek terfian 
İzmir başmüdürlük memurluğuna, lz
mir ihtiyat memuru İsmail Hakkı 
Gökalp terfian Mersin memurluğuna. 
Sürmene idare memuru Abdullah So
va Trabzon ambar memurluğuna, Re· 
sülayn idare memuru Basri Alevin 
Altınok ambar memurluğuna, İstan· 
bul ambar memurluğundan açıkta 
Seyfeddin Kars ambar memurluğuna, 
İzmit muayene memuru Ekrem Alp
tekin Derince muayene memurluğu
na, Samsun ambar memurluğundan 
açıkta Kadri Karakurt Iğdır ambar 
memurluğuna, Iğdır ambar memuru 
Fikri Öztunç Kuşadası ambar me
murluğuna, Kuşadası ambar memuru 
Nazmi Zeyrek İzmir idhalat manifes
to memurluğuna, Edirne muayene 
memuru !sa Okçu İzmit muayene 
memurluğuna, Trabzon manifesto 
memuru Mehmed Ali Keskin Rize 
veznedarhğına. Ayvalık memuru Ha-

Kamutay 

encümenlerinde 
8üdce encümeninde : 
Büdce encümeni dün: 
1 - Yüksek İıktısad ve ticaret mekte

binin Maarif vekaletine devri hakkın
daki kanun projesini, 

2 - Sıyasal bilgiler okulu hakkında
ki kanuna ek kanun projesini, 

3 - Türkiye ile ticaret mukavelesi ve 
modis vivendi akdetmiyen devletler 
ülkesinden yapılacak ithalat hakkın
daki 2967 sayılı kanuna müzeyyel ka
nun projesini, 

4 - Gümrük tarife kanununa bağlı ta
rifenin 216 ıncı numarasında değişik
lik yapılmasına dair kanun projesini, 

5 - Kefalet kanununun üçüncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun projesini, 

6 - Petrol kanununun birinci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
projesini, 

7 - Türkiyede açılacak beynelmilel 
panayır ve sergilerin vergi ve resim
lerden muafiyetine dair olan kanunun 
3 üncü maddesile 2442 sayılı kanuna 
eklenen (J) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair kanun projesini, 

8 - Adliye vekaleti ceza evleri umum 
müdürlüğünün vazife ve teşkilatı hak
kındaki kanun projesini müzakere et
miştir. 

ÇAG 1 RI 
• Arzuhal encümeni bugün grup iç

timamdan sonra toplanacaktır. 

Hava az bulutlu geçti 
Dün Ankarada hava az bulutlu geç

miştir. Rüzgar şark şimalinden 3 met
re kadar hızla esmiştir. En düşük rsı 
11, en yüksek ısı da gölged 24, güneş
te 57 derece kaydedilmiştir. Yurdda 
hava umumiyetle bulutlu geçmiştir. 
24 saat i4_iindeki yağışların karemetre· 
ye bıraktıkları su mikdarı, Termede 
12, Rize, Çarşamba ve Giresun'da 5, 
Ordu'da 3 kilogramdır. En düşük ısı -
lar, Ulukışlada 6, Bolu ve Çorumda 5, 
Kastamonu ve Sıvasta 4 derecedir. En 
yüksek ısdar da Adanada 30, Antalya 
ve Malatyada 31, Siirtte 32, Diyarba -
kırda 35 derecedir. 

Kamutay, kazanç vergisini 
değiştiren projeyi kabul etti 

Meshud suçlar, pul ve kıymetli 
kôğıdlar lôyihalan da kabul olundu 
Kamutay dün B. Refet Canıtez'in reisliğinde toplanmıştır. 
İki ölüm cezasına çarptırılma mazbatası kabul edildikten son

ra ikinci müzakeresi yapılacak maddeler arasında bulunan Tür
kiye ·Lehistan konsolosluk mukavelesini·n tadiline dair protoko
lun tasdiki, ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayı
lı kanunun ikinci maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir madde 
ilavesine dair kanun projesi, yüksek mühendis ve teknik okulları
mezunlarmın mecburi hizmetlerine dair kanun projesi görüşüle
rek kabul edildikten sonra, kazanç vergisi haıkkmdaki 2395 sayılı 
kanunun müzakeresine başlanmııtır. 

Seyyar esnafın vergisi kavaidine riayet etmek için de en iyi 
bir dükkan tutmağa mecburdur. Bi-

Söz alan Hüsnü Kitabçı (Muğla) naenaleyh en aşağı 1500 liradır. Bina
Perakende satış yapanlardan alınacak enaleyh eczacılar en iyi kazanan dok
verginin yüzde 25, toptan yapanlar- tordan daha fazla vergiy e tabi tutul
dan yüzde kırk olduğuna işaret ede- muştur. En aşağı, görüyorum ki 1000-
rek perakende ve toptancnın biribi- 1500 liradır. % 60 dan 900 lira eder. 
rinden ayrılmasında güçlük olduğu- Demek ki eczacı çok iyi kazanan bir 
nu söyliyerek dedi ki: doktordan dahi fazla mükellefiyete 
"- Gezgin esnafı sabit vaziyete tabi tutulmuştur. Eczacının sattığı 

sokmak için vergi nisbetlerinde ten- nihayet halkın ihtiyacıdır. Halkın ih
zilat yaptlmak lazımdır. Bunun en tiyacına yarıyan bir şeyi ucuz verdi
bariz sınıfı, balıkçı, meyvacı, sebze- rebilmek için onların mükellefiyeti
ci gibi hemen satılması icab eden ve ni tahfif etmek muvafıkı nısfettir." 
aynı zamanda mikdarı az olan esnaf, 
yüzde yirmi beş değil, hatta yüzde 
yirmiden de aşağı bir vergiye tabi 
tutmak suretiyle onları dükkan sahi
bi yapmak, hem de halkın daha ucuz 
meyva ve sebze almasını temin etmek 
lazımdır . ., 

Az alkollü bir içki olan biranın ya
yımını temin maksadiyle, birahane-
1erin meyhaneler gibi değil, çayhane
ler gibi vergiye tabi olmasının muva
:ık olduğunu söyliyen B. Hüsnü Ki
cabçı, eczahanelerin yüzde altmış ver
giye tabi olmasının fahiş bir şey ol
duğunu, yapılan tenzillerden eczacı
ların faydalanmamış olduğunu, top
tancıların daima p~akendecilerden 
çok vergi vermekte olmalarına rağ
men, tıbbi: müstahzarlar yapanlardan 
yüzde kırk veya kırk beş vergi alın
dığına işaret ederek dedi ki: 
"- Bir nisbet kuracak olursak, me

sela Ankara'da her hangi ikinci sınıf 
bir doktor 200 lira verecektir. 100 li
ralık bir evde otursa 300 lira vere
cektir, % 25 olarak. Yekun 500 lira 
olacnktır. Halbuki eczacı memleketin 
en müsaid yerinde, halkın en çok ka
labalık oulunduğu bir mıntakada dUlt 
kan açmağa mecburdur. Hıfzıssıhha 

Toptancı tabirinden gaye 
Büdce Encümeni raportörü B. Raif 

Karadeniz (Trabzon) şu cevabı ver
di: 
"- % 25 nisbetinde vergiye tabi o

lan bakkalların yanında (perakende -
ci) tabiri vardır, diğerlerinin yanın
da yoktur, buyurdular. Kanun yazı
lırken en ziyade bakkallarda toptancı 
ile perakendecinin farkı bariz suret
te görüldüğünden bunu tasrih etmek 
maksadiyle böyle yazılmıştı. Yoksa 
bakkalların yanında perakendeci tabi
rinin yazılması ve diğerlerinin yanın
da böyle bir yazının bulunmaması bu 
berikilerin toptan % 25 vergiye tabi 
olacağın ı göstermek değildir. Asıl di
ğer nisbetlerde vergiye tabi olan top
tancı tabirine her kısım meslek erba
bı girmekted ir. Binaenaleyh (bakkal
lar) ın yanındaki (perakendeci) tabi
rini çıkarırsak hiç endişeye lüzum 
kalmaz. Bu orada lüzumsuz ve fazla 
bir izahtır. , 
Hüsnü Kitabcı (Muğla) - Yalnız 

bakkallarda değil diğer perakendeci· 
lerde de aynı tabir kalkmalıdır. 
~ Raif Karadeniz (devamla) - Di
gerıt:ı lu'l.lıı::u ue JJ'-1 dKeUu ç '-1 • ...., .. u.ı 

Feci bir kaza 

çıkarmağa muvafakat ediyoruz. Bu 
suretle toptancılar oraya girer ve pe
rakendeciler de bu nisbete tabi olarak 
burada kalır. Biz toptancıları vergi 
nisbeti bakımından perakendeciler • 
den ayırmağı kabul etmiş bulunuyo
ruz. 

Dün demirli köprüde bir otomobil 
ufak bir çocuğu ezerek öldürdü 
Dün saat 16 ile 17 arasında Demirliköprü noktası civarında beş 

altı yaşlarında küçük bir yavrunun ölümü ile neticelenen bir oto· 
mobil kazası olmuştur. 

zım Öngit terfian İzmir ihracat me
murluğuna, İzmir idhalat memuru A
li Ural terfian İzmir ihracat vezne
darlığma, Van eski veznedarı Yaşar 
Aydın Bodrum muhasebe memurlu
ğuna, eski gümrük muhafaza katibi 
Salahaddin Oksüzgil Bandırma mu
hasebe memurluğuna, Giresun P. T. 
T. kalem memur namzedi Mehmed 
Ulusoy Trabzon memur namzedliği
ne, açıktan Ahmed Erdoğan Mardin 
memurluğuna, açıktan Omer Karako
yunlu Mardin memurluğuna tayin e
dilmişlerdir. 

Keçiören istikametinde §ehre doğ -
ru gelen şoför Hayrinin idaresindeki 
1132 numaralı otomobil, yolun bir ta
rafından diğer tarafına geçmekte o
lan Mehmed usta adındaki bir vatan
da§ın beş altı yaşlarındaki oğlu Sa
mi'ye çarpmıştır. Bu çarpma netice
sinde küçük Saminin beyni patlamış 
ve yavru derhal ölmüştür. Şoför Hay

ri yakalanmış, keyfiyetten haberdar 
edilen Cumhuriyet Müddeiumumiliği 
kazaya el koyarak tahkikata ba9la
mıştır. Şoför tevkif edilmiştir. 

Sonra zannediyorum arkadaşım, bi
rahanelerden yapılan tenzilatı kafi 
görmediler. Halbuki birahenelerin 
vergi nisbeti 90 dan 35 e inmiştir. 
Esasen kazanç kanununun burada 
göstermiş olduğu belli başlı değişik
lik, gazino, kahve, birahane, lokanta, 
otel, pansiyon gibi halkın eğleneceği 
ve istirahat edeceği yerlere mahsus 
kazanç vergisini indirmekten ibaret
tir. Birahaneler için de % 90 dan, % 
35 e indirmek suretiyle mühim mik
darda tenzilat yapılmıştır. Bundan 
fazla tenzilat yapmağa imkin görül
memiştir. 

Eczalıanelere gelince 

Bahçeci de kapalı ıiıeler içerisin
de bulunan bu ilacı icab eden mik. 
dar su ile karı§tırıp bitlerin üzerine 
güvenle serper. 

Bizde bu çe:ıtid nikotin hulasası 
henüz yapılmadığı gibi en kuvvetli 
bir zehir olduğu için de ancak zi
raat mücadele tetkilatı tarafından 
kullanılır •• 
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Arkadaşımız, eczahanelerin vergi 
nisbeti % 60 da kalmıştır. Bunlar da 
indirilse iyi olurdu, buyurdular. Ve 
ecza istihzar edenlerin vergi nisbet
lerini daha az tutuyorsunuz, buyur
dular. Halbuki istihzar edenler, tek 
bir veya iki 11;.alem ecza imal edebi
lir. Eczacılar ise bilyük bir satrş ya· 
ni her nevi ilacı satmak suretiyle is· 
tifade ederler. Diğer taraftan eczacı
lık; bizim memlekette biraz da her 
tarafta eczahane bulundurmak mak
sadiyle nev'ama bir inhisar altına alın
mcş gibidir. Binaenaleyh karşısında 
biiyUk rakib görmiyen eczacıların 
bugünkü vaziyetlerine göre daha faz
la kazanç vergisinde tenzilat yapmak 
şiddetli ve lüzumlu bir ihtiyaç halin
de kendisini göstermiş değildir . ., 

Bizim burada anlatacağımız pra
tik usulle tütün tozundan nikotinli 
su yaprlrp yaprak bitlerine kar§ı te. 
sirli olarak ve zararaızca kullanılo
bilir. 

Şöyle ki; 
Dört be§ kilo kadar tütün tozu 

bir teneke içerisinde ve yarım tene
ke suyla karııtırılarak ağırca kay. 
natılır. 
Yarım aaatlik bir kaynamadan 

sonra da kendi haline aoğumaya 
terkedilir .• 

içindeki toz posası bir bez parça
sı ile bir kaç defa süzülerek ayrılll'. 

Elde kalan yarım teneke koyu 
renkli tütün suyu temiz suyla bir 
tenekeye ulanır. 

Yalnız bu katılacak suyun mik
darı mutlak yarım tenekedir diye 
kestirilemez. 

Bu, suyunu çıkardığımız tütün to. 
zunun nikotince olan kuvvetine bağ
lıdır. 

Bunu anlamak için de fU pratik 
tecrübenin yapılması kafidir •. 

Bitli bir gül filizi koparılarak sü-

Vav meselesi 
Şu bizim eski alfabenin "vav" har

fi, oldukça netameli bir har/ti. Bir 
defa mekteblerde meşk yazarken o
nun başındaki beyaz yeri tam bir ba
deme benzetmek için neler çekmez
dik! Sonra, bunlardan beş altı tane
sini bir araya getirebilen hattat bü
yük üstad sayılırdı. 

Gazetelerde uzun zaman süren 
bir '' vavı atıla" bahsini §Öyle hayal 
maya} hatırlarım. 

Biraz mürekkeb yalamış halk ara
sında dolaşan hikayelerde de "vav,. 
dan ayrıca bahsedilirdi. Mesela, bir 
"Vedduha'nrn vavı" hikayesi vardır 
ki fena değildir: 

Molla'nın birisi şehislam kapısm
da imtihan oluyormuş. Mümeyyiz
ler heyetinin reisi delikanlıya sor
mu§: 

- Oğlum, Vedduha'nın vavı ne-
dir? 

Genç molla cevab vermiş . 
- Vavı atıladır elendim. 
- Oh, oh, maşallah, imtihan kati, 

sana rüusu tevcih ettim. 
Genç molla dışarı çıktıktan son

ra, mümeyyizlerden genççe bir bo
ca, reise dönüp : 

- Efendi hazretleri, galiba zü
hul buyurdunuz, demiş, çünkü mol
la, "vavi ibtidaiye" diyeceği yerde 
"vavı atıla" dedi; siz de kabul etti
niz. 

Bu itiraz üzerine ihtiyar reis, 
gülmüş: 

- Sen daha gençsin evl§dım, dı"ye 
cevab vermiş, onun babasım da ben 
imtihan etmiştim, ve ona aym suali 
sorduğum zaman o, "orada vav var 
mı?" demişti. Oğlu hiç olmazsa, 
vavı inkar etmiyor ı 

Geçenlerde bir akşam gazetesinin 
muharriri, üstad Halid Ziya Uşak
lıgil'in yeniden bastırdığı "Mai ve 
siyah" romanının imlasına dokunu
yor; ve en başta ''mavi" yazacağı 
yerde "mai" yazdığından bahsedi
yordu. 

Güldüm ve içimden : 
- H81§ mı vav meselesi? dedim. 

T.1. 

Muharrirlik mesleiii t 
lstanbullu arkadaılar, bir mev

zu yakaladılar an, kolay kolay el-
lerinden bırakmıyorlar. Bu mev
zuların sonuncusu da §udur:: "Biz
de neden muharrir yetipn.İyor? 
Muharrirlik neden bir mealek de
ğildir?,, 

Bakıyorsunuz, sevilmi§ bir mu
harrir, bundan bahsediyor; bakı
yorsunuz. üslUbu kuvvetli bir e
dib bu mevzu Üzerindedir. Her i
kisi de yetipn.İ§tir; her itkisi için 
yazı yazmak hayati mesJek ol
muıtur. Fakat bu arkada§lar, kuv
vetli kalemleri ve canlı üalubları 
ile bize muharrir yetişmediğine, 
muharrirliiin mulek olamadığı
na dair öyle inandırıcı yazılar ya
zıyorlar ki inıaanm bunları oku
yunca, onlarm da yetifliliı ve mu-

harrirliii mealek edinmit kimse
ler olduğundan ıüphe edeceği ge
liyor. 

Muharrirliğin manevi tahsiyeti 

dile gel.a, her halde ıu eaki beyti 

bir daha tekrarlardı: 

Kendi elimle yara kesip verdiğim 
kalem 

Fetvayı hunu nahakımı yazdı iptida. 

Saii ve sol! 
Tramvay i§lerinin yoluna gir

meainden, otobüs İ§letme hakkı
nın da belediyeye devrinden aon
ra İstanbul belediyesi, yayan yü. 

rüyenlerle yeni ba§tan, bu sefer, 
daha eaash bir surette meıgul ol
mağa baılamı~tır; onlara: 

- Yollarda sağdan gideceksi
niz: Gibniyenlerden birer lira pa
ra cezası alacağan! diyor. 

Artık, memlekette "sağı aolu 
olmıyanlar,, dan kimse kalnıadı. 

Onun için yollarda gidenlerle ge

lenlerin rotası, mutlaka, çizilme

lidir. 

Yalnız, bundan da ideoloji ihti
lafı çıkarmamağa dikkat edelim! 

Bu izahlardan sonra maddeler ka
bul edilmiştir. 
Kamutayın dün kabul ettiği kanun 

projeleri arasında, meşhud suçlar ka
nununun bazı maddelerini değiştiren 
proje ile pul ve kıymetli kağıd bayi
leriyle bunlara verilecek bey'iye ai
datı hakkındaki kanun projesi ve hü
kümetimizle Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri İttihadı arasında hudud 
h~dise ve ihtilaflarınxn tedkik sureti 
ve halliyle alakalı anlaşmanın tasdi· 
kine dair kanun projesi vardır. 

Dünkü toplantıda, Bolu mebusu B. 
İsmail Hakkı Uzmay'ın avcılık kanu
nuna ek kanun teklifinin muvakkat 
bir encümende tedkiki hakkındaki 
takriri kabul edilmiş ve Ziraat, Da • 
biliye, Adliye encümenlerinden mü
rekkeb bir muvakkat encümen teşkili 
karart aşmıştır. 

Kamutay, yarın toplanacaktır. 
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TÜRKİYE BASINI İ 

Polonya' daki Alman ekalliyeli 
Alman ekalliyetinin mukadderatı 

yÜziinden Çekoslovakya ile Almanya 
arasında beliren ihtilafta Polonya ga· 
zeteleri, krraldan ziyade krral taraftar
lığı yaparak Çekoslovakya aleyhine 
ate§ püskürmekte idiler. tik nazarda 
garib gibi görünen bu vaziyetin izahını 
§U sebeblerde aramak Jizımdır : 

1 - Evvela Çekoslovakya' da alman 
ekalliyeti gibi bir de Polonya ekalliyeti 
vardır. Almanya'nın alman ekalliyeti 
Macaristan'ın macar ekalliyeti hakkın: 
da gösterdiği alakayı Polonya'nın da 
polonyalrlar hakkında göstermesi tabii
dir. 

2 - Fakat eğer iki devlet arasında· 
ki münasebetler samimi olsaydı, Polon• 
ya, komşusunun şiddetli tazyik altmda 
bulunduğu bir sırada Çekoslovakya 
için müşkül bir vaziyet ihdas etmeğe 
çalışmaktan çekinirdi. Hakikat ıudur 
ki polonyalrlarla çekoslovaklar arasın· 
da büyük harbdan evvelki devre kadar 
geri giden bir anlaımazhk vardır. Ma· 
IUındur ki çekler ve polonyalıların bir 
kısmı Avusturya imparatorluğunun 
hakimiyeti altında yaşarnıılardı. Bu se· 
neler zarfında aristokrat sınıfına men -
sup olan polonyalılarla burjuva sınıhnı 
teşkil eden çekler arasında geçimsizlik 
vardı. Çekler, milli istiklallerine ka
vuşmak için Rusya'nın yardrmına gü -
venmekte idiler. Lehistanm rus haki
miyeti altına geçen kısmındaki kardet· 
lerinin feci halini gören polonyaldar 
ise, daha mülayim olan Avusturya ida
resini tercih ediyorlardı. Polonyalılar 

İçin Rusya Avusturya'dan daha tehli· 
keli bir düşmandı. Pilsudski'nin büyük 
harh içinde Avusturya ordulariyle bir· 
likte Rusya'ya karşı mücadele ettiği 

malumdur. 
3- Üçüncü bir sebeb de 1934 sene· 

si ikinci kanununda Almanya ile akdet· 
tiği dostluk misakından sonra büyük 
komşusuna hulus çakmaktır. 

Fakat Polonya gazeteleri, Çekoslo· 
vakya'daki alman ekalliyetinin hakları 

Üzerinde bu derece ısrarla dururken, 
Polonya'run kendi hududlan içindeki 
alman ekalliyeti de bazı haklara aahib 
olmak iııtediklerini Polonya hükümeti
ne habrlatmışlardır. Ajans telgrafla· 
rına göre, Volini mıntakasındaki al· 
illan ekalliyeti Polonya terbiye nazın -
na verdiği bir muhbrada alman mek
teblerinin kapatılmasım protesto et
ıniıtir. Bu muhtıraya göre,_ altı ıene ev• 
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ken, bugün ancak yirmi yedi mekteb 
kaınnştır. Polonya' da bir milyon kadar 
alman ekalliyeti mevcud olduğu ma
lumdur. Almanya' da da polonyab ekal· 
liyet vardır. Bu ekalliyetlerin tabi bu • 
lunduklan hükümetten şikayetleri Po
lônya • Almanya anlaş.maınndan evvel
ki yıllar içinde Milletler Cemiyetini 
meşgul eden ehemiyetli meselelerden 
hirini tetkil etmekte idi. Polonya'nm 
ekalliyetler hakkında gİrİ§tİği teahhüd
ler enternasyonal mahiyeti haizdir. 
Sulh muahedeleriyle nüfuwnun üçte 
birini teşkil eden ekalliyetler hakkın • 
da bir takım teahhüdlere giriştiği gibi 
hilahare Almanya ile imzaladığı ınua • 
hede ile de yukan Silezi almanlarmın 
haklarını tanımıştır. Bununla beraber, 
Polonya, ekalliyetler hakkında girişti • 
ği teahhüdleri reddetmiş; fakat Alınan. 
Ya ile imzaladığı bir anlaşma ile her iki 
devlet de diğer millete mensup olan 
ekalliyet hakkında iyi muamele yapma
YI teahhüd etıniştir. Ancak Almanya' 
run ve Polonya'nın otoriter rejimled 
~tında her iki ekalliyet de vaziyetin • 
den memnun değildir. Ekalliyet mese • 
lesinin bu aralık iki devlet arasında İh· 
tilaf mevzuu teşkil etmemesine sebeb, 
1934 ikinci kanun paktmdan sonra hiç 
olmazsa on sene, Almanya'nın da Po· 
lonya'run da biribiriyle iyi komşuluk 
tnünasebetleri çerçevesi içinde geçin· 
nıek için verdikleri karardır. Polonya· 
hlar bu noktada ne derece samimi ol· 
dukJannı, Çekoslovakya'daki alman e
kaniyetinin hukukunu müdafaa eder • 
ken, alınanlardan da daha ileri gitmele· 
tiyle göstermişlerdir. Fakat hiç de ken· 
dilerine aid olmıyan bir davanın füzuli 
avukatlığını yaparken, alman ekalliye· 
tinin teşebbüsü, Polonya'yı garib bir 
Vaziyete düıürmüştür. BununlA bera • 
ber, ekalliyet meselesinin Almanya ile 
l>olonya arasında ihtilaf doğurması 
beklenemez. Almanya bir zaman için 
l>olonya'nın dostluğundan emin olma· 
dıkça, Avrupa'da hic bir ehcrniyetli te· 
•ebbüse girişemez. Polonya da büyiik 
kom,usiyle iyi münasebette bulunmı· 
~a mecburdur. Ve Almanya kuvvetlen· 
dikçe bu zarureti daha çok hissedecek· 
tir. 

A. Ş. ESMER 

Rudolf hes dantzig' te 
Dantzig, 20 a.a. - B. Hitler'in 

l'lluavini nazır Rudolf Hes, ma
halli nasyonal sosyalist şefi B. 
~ orster'i hususi surette ziyaret 
tçin buraya gelmiştir. 

Frankocular Barselon'u 
bombardıman ettiler 

Barselon, 20 a.a. - Frankistlerin tay r---------------
yareleri sabaha karşı saat dörtte başlx
yarak Barselon'u bir saatten fazla 
bombardıman etmişlerdir. Bombadı
mandan bilhassa liman mıntakası mü
teessir olmuştur. Bununla beraber fa
cia kurbanlarının adedi azdır. Hasarat 
ehemiyetsizdir. 

Frankisıler ilerliyorlar 
Burgos, 20 a.a. - Frankistler, bütün 

mmtakalarda ilerlemektedirler. Kasti! 
kuvvetleri, Sagonte - Teruel yolunun 
her iki tarafından yürüyerek yolun ba
zı noktalarında 8 kilometreden fazla 
bir mesafe katetmişlı!rdir. Frankist i· 
leri karakolları şimdi Sarriona dört 
kilometrelik bir mesafede bulunmak
tadırlar. 

Cumlıuriyetçilerin 

mukavemeti 
Madrid, 20 a.a. - Estremadure ceb

hesinde frankistler, cumhuriyetçilerin 
mukavemeti karşısında Penarroya mm 
takasındaki ileri hareketlerini tevkife 
mecbur olmuşlardır. Frankistler, Pe
narroyanm kırk kilometre cenubu şar
kisinde tevakkuf etmişlerdir. 

Almanyanın 
mali vaziyeti 

Berlin, 2? a.a. - Alman maliyesi 
hakkında bır nutuk söyliyen doktor 
Şaht, "Alman mali politikasının bi
dayetteki güçlükleri sebebile Alman
yad.aki ~al.kınına hareketinin muvaf
fakıyetsızlıkle neticelenmesini isti • 

,, b yen ya ancı memleketler tarafından 
ileri sürülen tenkidlerin aleyhinde 
b~lunmuş ve Almanyanın gerek da
hılde gerek hariçte parasmı müdafa· 
a!a enerjik bir surette devam ettiği
m kaydeyledikten sonra demiştir ki: 

.. _ Bu senenin ilkbaharında, eko· 
nomik inkişaflar, ·hususi bonoya mer
but devlet siparişleri vasıtasiyle fi. 
nansman usulilnden vaz geçmemizi 
mümkün kılmrştır. Şimdi, normal va

ridatın kafi gelmediği nisıbette dev-
ua, ... ,,uuuu vasıtaıarı, nazıne wno-
ları ve dahili istikraz tahvilleri çıka
rarak elde etmektedir. Bu hazine bo
nolarının ihracı, vadesinde konsoli
dasyonu mümkün krlacak bir nisbet 
dahilinde tahdid edilmiş kalacaktır. 
Bu sebebten dolayı, lazım gelen me
baliğ artık Rayşbank taraf tndan ve
rilmiye'cektir. 

Almanya yahudilerinin 
giyemiyecekleri elbiseler 

Salzburg, 20 a.a. - Salzburg eyale
ti polis direktörlüğü, bir emirname i
le yahudilerin Alp memleketleri el
biselerini giymelerini menetmiştir. 
Bundan böyle, yahudiler, ezcümle, 
kısa meşin kilot, tirol cepkenleri, ti· 
rol şapkaları ve kadın ve erkek yerli 
md emleket kostümleri giyemiyecekler-

ir. 

B. Tataresko'nun Londra 
temasları 

Londra 20 a. O~ ' a. - gleden sonra 
BB. Tataresko ve Halifaks h .. . d . • arıcıye 
nezaretın e hır saat .. b' suren ır görüş-
mede bulunmuşlardır. 

İtafyada 

rekoltesi 
azdır 

Buğday 
bu sene 

• 
Roma, 20 a.a. - Havas ajansı mu-

habiri bildiriyor: 
Hava şartları dolayısiyle buğday re

koltesindeki azlık neticesi ortaya çı
kan ekmek meselesi, hükümetin na
zarı dikkatini çekmekte devam etli~ 
yor. 

Zimamdarlar, iki §Ik karşısında bu
lunmaktadır: 

Ya altın tediyat ile yabancı mem
leketlerden buğday satın almak ve bu 
suretle vücuda getirilen altın stoku
nu azaltmak, 

Ve yahud da buğdaydan başka di
ğer hububat unlarından fazla mikdar 
konularak yapılan daha a§ağı kalite
li bir ekmekle iktifa etmesi için ye
niden halkın fedaUrhk hissiyatma 
müracaat eylemek. 

Son haftalar zarfmda bu yolda ek
mek yapılması için bazı tecrübeler 
yapılmıştır. 
Diğer taraftan korporasyonlar na

zırı, ekmekçiler korporasyonuna mü
racaat ederek bunların mesuliyet his
lerini kendilerine hatırlatmıf ve hal
ka "mümkün olduğu kadar az paraya 
taamı lezzetli bir ekmek temin et • 
mek., mecburiyetinde bulunduklarını 
bildirmiştir. 

Liretin kıymeti 
Roma, 20 a.a. - Giornale d'ltalia 

gazetesi, doların yeni bir devalüasyo· 
na tabi tutulacağı hakkındaki şayia· 
ların yalanlanmasını memnuniyetle 
kaydettikten sonra. bu münasebetle 
liretin vaziyetinden bahsederek di -
yor ki: 

"ltalyan lireti de hiç bir değişiklik 
göstermiyecektir. ltalya, fili bir de
valüasyonun önüne geçmek üzere da
hill mahiyette bazı tedbirler almı§
tır. EzcUmle emlak üzerine hisse sc
nedli şirketlerin sermayesi üzerine 
konulan vergiler, bu tedbirler meya
nındadır. 

Roma' daki temaslar devam 

ediyor 

Roma, 20 a.a. - Kont Ciano, bugün 
öğle üzeri ingiliz büyük elçisi lord 
Pört'ü kabul etmiş ve kendisile pazar 
günü yaptığı görüftneye devam et
miştir. 

Salahiyettar italyan mahfillerinde 
söylendiğine göre, görüşme ne italyan 
teklifleri ne de ingiliz teklifleri etra. 

fında cereyan etmiş, fakat, son inki
şafların İspanyadaki vaziyette ihdas et 
tiği bazı değişikliklerden sonra ingi • 
liz - italyan anlaşmasının bazı nokta
larının tadili imkanları esası dahilin
de görüşülmüştür. Bununla beraber 
bu görüşmelerin inkişafı hakkında 

şimdiden kati bir şey söylemek imkan
sızdır. 
Diğer taraftan söylendiğine göre, 

fransız • italyan görüşmelerine yeni -
den başlanması, pek de muhtemel de -
ğildir. Maamafih, zamanla bu iş için 
elzem müsaid şeraitin vücud bulması 
da imkan dahilindedir. 

Amerikada feci bir kaza ! 

Bir .tren nehre düştü 
50. kadar ölü var! 

ıempian sürat katarı yoldan çıkarak b ka ceset bulunmuttur. Bundan 
Milesiti • Amerika - 20 a.a. _ 0-ı lard 17 

Custer nehrine yuvarlanmıştır. Kaza aş a 
17 ceıet daha çıkarılmıttır. 

neticesinde 29 kişi ölmüş, 65 kişi ya- 1:1~1 ceaedi Boların alıp götürmüş 
ralanınxştır. Suya batan vagonların i-

0 
ugu zannedilmektedir. 

çinde 40 ceset bulunduğu tahmin edil - .. Şu halde kırk kadar yolcunun öl-
mektedir. muı olması muhtemeldir. 

Alınan ilk haberlere göre, şiddetle Feliket k b 1 ~ • l d c t 'i ı ur an arından olması 
yagan yagmur ar an u& er n su arı melhuz bul b. d . 

d 
· k" ·· .. unan ır a amın cesedı fe-

kabarmış ve cereyan emır oprunun laket mahalline 80 kil' t saf• d 
• v d d ğ · · t ıme re me e e 

ortasındakı ayagı aşın ır ı ı ıçın ren bulunan Yellovoton h . d b 1 
k

.. ·· ·· k · d ki .. ne rın e u un· 
geçtiği esnada oprunun mer ezın e muştur. 

kemer çökmüştür. Yağmur devam et -
mekte ve kurtarma ameliyatıru güçleş • 
tirmektedir. 

Faci.aya dair tafsilat 
Milesiti, 20 a.a. - Olempiyan - eks· 

pres'in 'dün uğramış olduğu felaket 
hakkında alınan yeni tafsiU.t şudur : 

Nehire düşmüş olan yataklı vagon· 

Son bilanço 

Milesiti, 20 a. a. Şimendüfer 
kumpanyası, Olempiyan • Ekspres'in 
160 yolcusundan ellisinin ölmüş veya 

kaybolduğunu ve 65 şinin yaralı bulun· 

duğunu bildirmektedir. Kırk kadar yol 

cuya bir gey olmamıştır. 

Japonlar 

Hainan adasını 

mutlaka almağa 
karar verdiler 

Tokyo, 20 a.a. - Domei ajansın • 
dan: Bir japon tayyaresi, Hainan a
dasındaki Çin bataryalarını tahrib et· 
miştir. Bundan başka japon tayyare
leri, Fukiyen eyaletinin merkezi olan 
Fuçeu'daki tersaneyi de tahrib etmiş
lerdir. 

Hain.an adasını alacaklar .• 
Tokyo, 20 a.a. - Japon hariciye ne

zareti mümessili gazetecileri kabul e
derek Hainan adasının askeri müla
hazalar dolayısiyle mutlak surette iş
gal edileceğini' ve Çin topraklarında 
bulunan mezkur adanın 1907 tarihli 
japon - fransız muahedesile hiç bir 
alakası olamıyacağını söyledikten 
sonra, Japonyanın mezkur adaya mü· 
tealiik niyetlerinden Fransayı haber
dar etmek mecburiyetinde bulunma
dığını ve derpiş edilen askeri hare
ketlerin münhasıran asked müesse
s~tx istihdaf eylediğini ve esasen ye
nıden arazi ilhak etmek fikrinde ol
mıyan Japonyanın mezkur adayı de
vamlı surette işgal etmiyeceğini kay~ 
detmiştir. 

Hariciye nezareti mümessili Hai . 
?an körfezinde keşifde bulunan 
Japon gemilerinin sahil bataryaları -
nın ateşine maruz kaldığını ve esasen 
haziran başlarında Yuemana en son 
sistem otuz fransız tayyaresinin gel· 
miş olduğunu ve bu tayyarelerin ta· 
limat beklediğini ilave etmiştir. 

Hariciye nezareti müemssili hava 
müdafaa topları hakkında da Kanton
da bulunan bütün topların sovyet ma
mulatı olduğunu söylemiştir. 

Japonlar bir kasabayı aldılar 
Tokyo, 20 aa. - Yangtse'nin şima

linde Hankov istikametinde ilerliyen 
japon yürüyü§ kolları, Hotaşen'e gir
mişlerdir. Burası Tsienshan'ın karşı
sında japon kıtalarmın geçtiği Tsien 
nehrinin üstünde, Çin umumi k•rar • 
Efilunm 240 kilometre şarkında kain 
bir kasabadır. 

Bendleri kim yıktı ? 

müdafaa 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

umumt ve mahalli bildcelere her sene 
tahsisat konulacaktır. 

Yeni kanun halka ne g~bi mükelle
fiyetler ta.hmil ediyor? Bu mükellefi
yetleri ikiye ayırabiliriz : 

1 - Umumi mükellefiyet, 15 yaşın· 
.dan 60 yafına kadar, bütün yurddaşla
rın havaya karşı korunma bilgisi edin
meleri ve ahnması tensip olunan ted· 
birleri yerine getirmeleri suretiyle i
fade edeceğimiz mükellefiyettir. Bu 
maksadla herkes senede en çok 30 saat 
ders ve talim görecektir. 

2 - Hususi mükellefiyet, pasif mü
dafaa teşkilatını vücude getirmek ü
zere şehirlerin nüfus ni&betinde binde 
beşten binde on beşe kadar, askerlik 
mükellefiyeti dışı erkeklerden vilayet 
makamının tayin edeceği kimselere 
düşen vazifedir. Bunlar da senede en 
az 30 saat ders ve talime tabi tutula
caklardır. 

Hava korunma kanunu bütün mem
lekete şamil ise de, daha ziyade, büyük 
kasaba ve şehirler ve bunlardan da 
Dahiliye Vekaletiyle Hava Müdafaa 
Genel komutanhğı arasında kararlaştı· 
rılacak olanlar, kanunun her türlü hü
kümlerinin tatbik olunacağı yerleri 
teşkil edeceklerdir. 

.Hir nokta üzerinde durmalıyız: 

Memleketimiz, hava tehlikesi bakımm
dan, Avrupa memleketleriyle kıyasla
namaz. Tiırkiye toprakları geniştir. 
Endüstri bir veya bir kaç mıntakada 

temerküz etmiyecek surette kurulmuş
tur veya kurulmaktadır. Nüfus kasaba 
v~. ş~hirlerimizde tekasüf etmemiştir. 
Butun bunlar, hava tehlikesi bahse 
konuıunca, lehimize kaydedilmek la· 
zım gelen hususiyetlerdir. Halbuki 
Avrupanm bir !r<>k yerlerinde, hava 
kuvvetleri, maddi ve manevi büyük 
zararlar ikama imkan verecek hedef
leri daha kolay bulabilirler. Bununla 
beraber, oralarda da, korunma kanun
lar.mı? hü~~eri bütün halka teşmil 
e?ılmış degıldır. Mesela, nüfusu beş 
bınden az olan kasabalar, bazı 

~emle.ketlerde mecburi korunmaya ta· 
bı değxldir. Bizde de kanun layihası bu 
esasa g?re tanzim edilmiş olduğundan 
mecburı._korunmanın Uç buçuk milyon 
kada~ .nufusa taalluk edeceğini hesab 
edcı~ılıriz. "!3u ~ç buçuk milyon kişinin 
takrı~n hır mıl~onu üç, bir milyonu 
45 şehırde ve gerı kalan bir buçuk mil
yonu da üç yüz kadar kasabadadır. Nü· 
f115umuz_u bu suretle bölümlere ayır

mak şehır ve kasabaların nüfus bakı-

Hankov, 20ıa.a. - Çin hükümeti na- mından chemiyetleri, dereceleri ve 
mına söz söylemeğe salahiyettar bir kanun hükümlerinin tatbikine hangi 
zat, bendlerin çinliler tarafından yı- nisbetlerde mevzu olacakları hakkrn
kıldığı hakkında japonların çıkardık- da bir fikir verebilir. Pek tabiidir ki 

şehirlerin ehemiycti yalnız nüfuslari-
ları şayiaları kati surette yalanlamış , le ölçülmez. Bunların askerlik, endüst
ve bu yıkılmaya japonların karadan i k"'l r , u tür bakımlarından da ehemiyet-
ve havadan yaptıkları bombardıman- leri göz önünde tutulur. Hatta bu mü· 
ların sebeb olduğunu tasrih etmiştir. taleayı, bir tek şehrin ayrı semtlerinin 

ayn şartları olabileceğine göre tak-
yid edebiliriz: ' 

Mahmud 
kabinesinin 

paşa 

mevkii 
. Ka~i:e, 20 a.a. - Mahmud Paşa ka

bınesının mevkii tarsin için yapıl
~akta ol.an müzakereler neticelenmiş
tır. Kabmede tadilat yaparak Mahir 
paşa partisinden de bazı kimseler a
lınması derpiş edilmektedir. 

Beynelmilel 
Kızıl haç 

konferansı 
Londra, 20 a.a. - ispanya, Çin ve 

Japonya murahhasları da dahil olmak 
üzere Sen - Jan sarayında Dük dö 
Gluçester tarafından açılan 16 ıncı 
beynelmilel krzılhaç konferansına 60 
memleketin murahhasları iştirak et
mişlerdir. Dük bu münasebetle demiş· 
tir ki: 

- Yakın tarihte beynelmilel kı· 
zılhaç'ın bugünkü kadar lazım oldu
ğu bir devre tesadüf etmek güçtür. 

Dük, modern muharebe metodları
nın ortaya çıkardığı yeni muharebe 
kurbanları olan kadm ve çocuklarla 
müdafaasız insanları himaye etmek 
için Kızılhaç'ın bütün maddi ve ma
nevi kuvvetleriyle çalışması lazrm 
geldiğini tebarüz ettirmiştir. 

Hitler viyanada değil 
. Bertin? 20 a.a. - Hitlerin ınütenek

kıren V1yanaya gittiği hakkında do
laşan haberler katiyetle tekzib a·ı 

k d
. e ı -

me te ır. Hitlerin perşembe ü .. 
Berlinden hareket ettiği ve 0 z!a:~ 
danberi Münib ve Obersalzberg'de 
kaldığı beyan edilmektedir. 

Azımsanamıyacak kadar para sarfına 
lüzum gösteren hava korunması 1. . • . ı . . şını 
nızam amakla ıstıhaal edeceğimiz b'". 
yük fayda, her hangi bir harbda, ha~
km maneviyatını sarsılmaz bir hale e
tirmek ve maddi zararları asgari h:d. 
de indirmektir. Hava hücumlarına kar· 
şı kendi şartlarına göre tedbirlerin. 
vaktinde almış bir memleket ve b · 

1 

u gı-
bi tarruzlar vukuunda ne yapaca v 

"ğ . b" h gını o r~nmış ır alk hava tchli-
kes~~en kor~ma.z, paniğe uğramaz;: 
Tecrubeler gostermıştir ki ha h" 

1 d "I l · va u-cum ~rın va o en erın bir çokları şaş-

kı~b~~ ~gr~as~lardı, korunmayı bil· 

b
se er ıb. en ı ~rıni kurtarabilirlerdi; 

atan ır gemıde, can kurtara . .t 
1 

. • 
1 

k n sımı • 
erını a ıp endilerine tahsis d·ım· 

d 11 b" e 1 ış 
sanki a . ar~b' ınenlerin batıp ölmiye
ce en gı ı .... 

Yakın iki misal vardır. H b . 
·L "d · a eşıstan 

pası.ı mu afaa tedbirleri · 1 
h ık nı a mamış 

ve a ı bu hususta yet· ti . · t ış rememış-
tı. s~a?ya, bu bakımdan az çok hazır-
hklı ıdı. ::ıabeşistanda hava taarruzla
rının tevlıd ettiği panik! h b t" ·.. . er ar m ne· 
ıcesı uzerınde kati tesı· 1 . . t" t r er ıcra etmış-
ır .. spanyada hava taarruzları hir bir 

şehırde · v :r .dd panıge sebeb olmamıştır. Mad· 
rı e, Valansi d B 

bo 
ya a, arselonada ve bel· 

~a m~ardımanlarına hedef olan di· 
ge~ şehırlerdeki ölüm vakalarından 
çogu, muhakkak ki, tedbir almakta ih
mal ·· gosterenler veya etraftan muhace· ::t ~ur~tiyle gelip nereye sığınacağı-

bılmıyenler arasındadır. İspanyada 
h.ava taarruzları harbm neticesi üze· 
rınde fazla müessir olamamıştır, diye· 
biliriz. 
Korunmayı bilmek, ve korunma ted· 

birlerini zamanında almış bulunmak ... 
Meselenin ruhu bundadır. Kamuta, .ı. 
müzakere etmekte olduğu layiha kanu· 
niyet kesbettikten sonra teşkilatm ik· 
mal edilmesi ve halkımızın üzerine dü· 
şen vazifeyi şuurlu bir alaka ile yerine 
getirmesi, Türkiyeyi hava tehlikesin
den ürkmiyen memleketler arasında 
gıbta edilecek bir mevkide bulundura
caktır. 

Naıuhi Baydar 

_, ............................................... ı 
"Yemen" tipi siyaset 

TAN'da B. Ahmed Emin Yalman 
yazıyor : 

" Fransız siyasetinin manasını kav
ramak için bir tek kelimeY,i habra getir
memiz kifayet eder: Yemen ... 

Nesillerce müddet Yemen, Anado
lunun, Rumelinin binlerce, yüz binler
ce evladına mezar oldu. Niçin? Buraya 
ne ihtiyacınuz vardı? Burasrru harita
larda kendi boyamızla boyanmıt gör
mek için, kavgacı kabileler arasında 
asayiş memurluğu yapmak için neden 
bu kadar çılgınca bir yükü ta§nnayı 

göze alıyorduk? 
lıin içind hiç tüephe yok ki, salta

natın hesap ve gaye tarumıyan debdebe 
iddiası vardı. Fakat o zamanın bir kısım 
yurdsevcr unsurlanrun kafasında bile 
Ye~en hakkında dar görütler, manasız 
vehımler yer tutmuıtu. Kimi, "Yemen 
Hicazın kapısıdır. Elbette müdafaa 
edecğiz.'' diyordu. Kimi kördövüşüne 

devam için ba~ka bir bahane buluyor -
du. Netice her halde, şu oluyordu ki, 
her sene binlerce türk çocuğu Yemen 
çöllerine yollanıyor, gidenlerden de 
çok azı geri geliyordu. 

Denizaıın bir noktada maksatsn 
bir tasarruf hrrsiie böyle kuvvetler is· 
raf edilirken, anavatan çözüldü. Rum
eli, Adalar gibi anavatanın kıymetli 

parçalan elden gitti. Bir gün koca bir 
imparatorluk çöktü." 

HATAY MESELESiNDE MUHA· 
TABIMIZ FRANSADIR 

CUMHURlYET'te B. Yunus Nadi 
aynı mevzu etrafında diyor ki: 

"Hatay İ!İnden ya Fransa ile dost 
çıkacağız, ki bu, en basit bak ve haki· 
~t icablannın bu devletçe yerine geti
n.lmesile mümkün ve pek kolay bir ıey
dir. Y ahud bu mesele vesilesi)~ cenub 
hududumuzda talihin bizi fena bir kom
ıulukla yanyana koyduğu anlqılmıt 

solacak ve binaenaleyh hususi ve umu
mi aiyasetinde Türkiyenin tutaca
ğı hareket hattı da artık ona göre inki
şaf ey]iyecektir. 

Gizli kapaklı birşey değildir ki her 
iki takdirde de muhatabmuz Fransa • 
drr: Dost pJarak veya hasım halinde. 

Bütün samimiyetimizle kaydetti • 
ğ~rniz bu hakikatlerde dolambaçlı hiç • 
bır maksad ve mana aranmamalıdır 
Biz olaru ve olacaiı açıkça söylemek : 
ten baıka bir teY yapmıyoruz. Hatta 
n:an•ız. dostluğunu Fransa hesabına 
~1J.Y~". ol~~an bir husumete tercih et
tigımızı de ılave edelim. içinde yüksek 
menfaatlerimiz olan aulhun yüksek 
menfaatleri için muslihane yolu daha 
~yade arzu ettiğim.iz de gizli kapaklı 
hır ıey değildir. Biz sulha müşbikız da 
~r.anııa husumetten pervasa mıdır? De
lı!.1kten baıka bir fey olmıyacak olan 
~yle bir düşünceyi Fransaya malet.me
ge gönlümüz kail olmaz. 

Fakat hakiki maksadlar ve hedefler 
sözlerle değil, işler halinde ortaya çık· 
malıdır ve çıkmaktadır. Muhakkak o • 
lan bir şey var: Her ne şekilde ve her 
ne pahaya olursa olsun Hataya aid ahdi 
mecburiyeti behemehal yerine getirmek 
Türkiye Cumhuriyeti için ölüm dirime 
kadar gidebilecek bir namus ve şeref 
borcudur." 

TORK • FRANSIZ IŞBlRLlGl 
KUKUN'da B. Asım lJs, askeri sa• 

hada türk • fransız işbirliğinin niçin 
muvaffak olamadığı mevzuuna tahsis 
ettiği ba~ makalesinde ezcümle şunlan 
söylı.iyor: 

" Türkiye ile Fransa arasında Ce
nevrede imza edilen anlaşmalar Hatay 
ülkesinin emniyetinde bu iki memleke • 
tin aynı derecede alakadar olmaaı esa • 
sına dayanır; bu esasın icabı da bir ta
kım siyasi tahrikler ile dahili emniyet 
ve asayişi bozulan Sancağın inzibat iş. 
lerini bir türk • fransız teşriki mesaisi 
ile tanzim etmektir. Bunu fransızlar 
için inkar ebneğe imkan yoktur. 

Fakat türk • fransıb anlaşrnasrnm 
bu mühim esasını filiyat sahasında tat
bik etmeğe gelinse, o zaman it derhal 
değİ§iyor. Türk • fransız t, şriki mesai
si guya içinden çıkılmaz i>ir muamma 
imit gibi bin bir dereden su getirilerek 
tatbikata ait zorluklar çıkanlry~r. Bö • 
lelikle Hatay işinde Fransızların v yl 

.h d eve 
ve a ır mey ana çıkan kötü niyeti • 
bir kere daha anla§ılmış oluyor. en 

Acaba Fransızlar Hataydaki f 
k l 

. . ransız 
as er ennın yanına türk aske l . . 

ime 
. . . • r crınm 

ge sını nıçın istemiyorlr H" .. h • t lÇ §Up e 
yok ki, Sancağa türk askeri d . . d' e gırerse 
şım ıye kadar franııız askerlerı· . h' • d nın l· 
mayesıne ayanarak buradaki t•• ki . 

'k d . ur erı 
tazyı e enlenn :z:ulü ve "'ek ti • tık . k. T ave en-
ne ar ım an kalmıyacağını ~ .. .. .. 
Vo 1 H

. .. h ~ııunu • 
r ar. ıç ı;up e yok ki intihab 
Jt k"I d ata te-me e~ ı e ecek olan kayıt d ft l . 
t" ki · e er erı-

ne ur erın yazılmalarına ·ı 1 zor ı e mani 
o mak volı1 arbk kapanacağından k 
kuyor1ar .'' or· 

Roma' da bir alman heyeti 
Roma 20 Fr , ' . a. a. - Nazır doktor 
~nk ın rıyasetindeki bir alman he

!'etı hukuki münasebetler alman . 
ıtalyan ko ·t . .. k . 
t
. Ak mı esı muza erelcrıne iş-
ıra etmek .. b .. R uzere ugun omaya var 
mıştır. 
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2000 kişinin gözleri 
önünde yapdan cinayet 

~ 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Karışık pllk 

ne§riyatı - 12.SO Plak: Türk musikisi ve 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam Neşriyatı: Pl"'-' da 18.30 ıuua ns 

- Zararı yok. ilerideki tepeleri ı 
henüz tutmamı§ olsalar bile aapa 
aağlam karaya çıktılar ya. Ona bak. 

Cam havuz içinde numara 
musikisi - 19.15 Türk musikisi ve halk tar
kiiarı (Hikmet Rıza ve arkadaşları) - 20 
Saat ayarı ve arapça neşriyat- 20.15 Türk 
musikisi ve halk şarkiiarr (Semahat: İstan
bul radyosu okuyucusu) 21 Sıhi konuıma: 
(Fahriye Şahenk, Çocuk hastahklan müte
hassısı) 21.15 Stüdyo salon orkeatraaı: 1-
Rubinstein; Romanze. 2- Mannfred: Car
mencita. 3- Josef Lanner: Die Werber. 4-
Rossini: I. re Mosnique - 22 Ajans haber
leri - 22.15 Yarınki proıram ve 1stildil 

(1) 
Aspinal bütün talakatini dilinin 

iUerine topluyor. Civar tepelerin e
hemiyetini anlatıyor. Buralar tutul
mazsa baıkumandanm inkiaan ha
yale uğrıyacağmı, canı arkılacaimı 
kendilerine verilen taa.rruz emrin
de ilk itin bu yüksek arazinin iıgali 
olduğunun aarahatle yazılı bulundu
ğu, nihayet geriden yetiıen türk tü
menleri gelirae kolordunun bu vazi
yette felakete uğrıyacağmı dilinin 
döndüğü kadar anlatmıya ç.alıtıyor. 
Otekisini bir türlü ikna edemiyor. 
Kolordu komutanı. 

- Evvela bol miktarda topçu 
müzalıareti, sonra erzak ve ııouk •U 

temin edilmeden ayağımı turadan 
ıuraya atmam diyor. Ve bir müd
det sonra yani aaat 6 da da (8 ağus
tos 1915) Hamilton Sovlaya varmıt 
bulunuyor. 

Hamiltonu karşılıyan kolordu 
komutanı ona da her teYin yolunda 
gitmekte olduğundan bahsediyordu. 
Yalnız yeniden hücwna lia.Jlamak 
iç.in karaya bir parça daha topçu 
tümeninin çıkarılması ve askere bir 
gece daha istirahat ettirilmesi lazım 
geldiği fikrinde idi. En sonunda da 
§UDU &Öyledi. 

- YaTm artık ileri yüriiyü§e ge
çeriz. Hamilton ceva.b verdi. 

- Y ann pek geç. Bu gece hiç 
değilae Teketepeyi tutnıalııınız. Ge
neral Hamersley (tümen komutanı) 
bu iti bugünden yapamaz mı? 

Kolordu komutanı tümen komu
tanına hiç bir §ey aonnıya lüzum 
görmeden, 

- Hayır dedi. On birinci tümen 
bu gece zarf mda bir ileri harekete 
geçmiye muktedir değildir. 

Hamilton bunun aksine kani idi 
ye israr etti. 

- Gece karanlığı basmadan hiç 
olmazsa T eketepe iıgal edilmelidir 
ve tümen komutanı emrindeki on 
altı taburla bu iti pek .ila bll!arabi
lir. Gayet tehlikeli bir i.nda bulu
nuyoruz. Çanakkale mubarebeainin 
mukadderatı belki fU bir kaç aaat 
zarfında taayyün edecektir. 

Uzun münak&f&lardan M>nra ge
neral Hameraley'in bugün daha ka
ranlık basmadan evvel Teketepeyi 
bir iki taburla tutmaaı kara.rlaıtm
lıyor ertesi gün de taarruz yapıla
caktır. 

Fakat it kararda değil bunun ic
ra tarzmdadır. Baıkınız o naaıl olu
yor. 

T eketepenin iıgal emrini bir bin
batı ile &&at 7 de bu İ§İ yapacak 32 
inci tugaya gönderiyorlar. Tugayın 
iki taburu bu dakikada Teketepeye 
çok yakın bulunuyordu. Emir veril· 
ae uf ak bir gayretle bu tepeyi tuta
bilirdi. Fakat tugay komutanı bu
nun farkmda değildi. O ileri hare
ket için evvela tugayın bir yerde 
toplanmasını emretti. Şema olarak 
bunu öğrenmitti. Taburlar öğleden 
sonra saat 10.30 da Sulacxk civarın
da toplanacaklarch. Toplanma ta
mamlandıktan aonra ileri hareket 
emri verecekti. 

Fakat bir kere karanlık bastıktan 

Çanakkale'de alınan eıirler 

Çanakkale'de alınan İngiliz e•irlerinden bir kalüe 
sonra bu itin de kolay batarılamıya
cağmı anlamakta gec~kınediler. 

Çünkü evvela taburlara emir götü
ren posta neferleri fundalıklar ara
sında kayboluyorlar ve taburları bu
lamıyorlardı. (2) 

Taburlar aaat 10.30 yerine gece 
yanaından sonra aaat 2 de bir yere 
gelebiliyorlar. Fakat bir tabur bu 
müddet zarfında da tugaym toplan-

ma yerinde bulunamıyor. Bir müd
det daha bekliyOT'lar ve nihayet aa
at 3.30 da yani §afak sökmeden ya-

nm saat evel, ileri yiirüyüt baflıyor 
ama. artık iı iıten ııeçmiı. faaat kaçırıl
mıf, bizim öncüler Teketepeyi i§-
gal etmiı bulunuyordu. Bu tarafta
ki aırh tırmanan İngiliz aakerleri 

mıt bir halde bulunmasına göre bu 
hakikaten çok erkendi. Bu sabah 
taarruz yerine geldi, kimsecikleri 
göremedi. Kızarak döndü. Kolordu
ya 8 ağustos akşamı için taarruz et
mesini emretti. 

8 ağustos saat 10.30 (öğleden ev
vel) de yedinci tümen komutanı 
yazdığı bir raporda "Kıtaat emro
lunan hazırlık mevzilerine aevko· 
lunmutlardır'' diyordu. 

On ikinci tümen komutanı ise aa
at 6.45 evvelde yazd•ğı raporda 
34 üncü alaydan b&fka diğer krta-
\arının geldiiini Ye emrol.anan 'J'ff>r· 

)ere yerlettiıklerini bildiriyordu. Ya
ni daha 8 ağustos öileden evvel he
men bütün kolordu hll!"b aahasma 

(Sonu var) 

Bu ifadeler bilahare general olan ve 
Gelibolu seferinin resmi tarihini yazan 
Aspinal Oglander'in Muharrem Feyzi 
tarafından tercüme edilen eı;erinden a
lınmı§tır. 

öte yamaçtan tepe Üzerine çxkan 
türk avcı hatlarmı gördüler. Yantı 
kaybetmitlerdi. Bizimkiler zirveye 
yerleıerek hem cepheden ve hem [l] 

de yandan ateı açtılar.. lngilb:leri 
geri attılar ve bizim taarruzumuz 
için çok mühim olan tepeye yerleı
tiler. [2] İngilizlerin gerek Kocaçimen mıntaka

sında ve gerekse Anafartalarda en ya
kın noktalarda bulunan kıta ve tepele
ri kaybetmelerinden şikayetleri kolay
hkla anlaşılır. Çünkü neferleri umu
miyetle şehir çocukları idiler ve gece
leri erazi üzerinde çok bulunmadıkları 
için kendilerini kaybediyorlar. Bizim 
Mehmetler bu hususta çok kabiliyetli
dirler. Filistin gibi, yollan az olan yer
lerde bile geceleyin muayyen yerleri 
bulmakta asla &'iiçlük çekmezlerdi ve 
en beceriksiz Mehmet bile çok defa şe
hır (,.ocuğu olan bizlerden daha üstün O· 
!urdu. 

Bizim Anaf arlalar taarruzu 
nasıl hazarlanmı~h ! 

Ingiliz: kararg.ilılarmda görülen
lere benzememekle beraber bu çe
tin vaziyetin bizim ordu komutan
hğı ile Anafartalar mıntalrasına 
toplanmakta olan on altlncı kolordu 
buna bağlı tümenler arasında da 

yapan artist nası 1 boğuldu? 
San Fransisko - Cinayet mahke- ı ğu anlaşılmış ve bunu başarabilecek e

mesinde uzun zamandanberi muhake- ğenin vanadium çeliğinden yapılmış 
me edilmekte olan tiyatro direktörle- olduğuna şüphe kalmamıştır. 
rinden Çarles Je.frey herkesin gözü ö- Bir çok kimseler sorguya çekilmiş, 
nünde ve feci hır surette işlediği ci- fakat hiç kimseyi zan altına almak 
nayetten dolayı nihayet mahkum ol- mümkün olmamış. Polis ara~tırmala
muştur. Mahkem~, zav~lh bir. kadını rını derinleştirdikçe derinle~tirmiş ve 
akla hayale gelmıyen hır entrıka ile bu arada, bahse mevzu olabilecek ne 
öldüren bu adamı idama mahkum et- kadar makine ve edevat fabrikası var
miştir. Hadisenin hikayesi şudur: sa hepsine müracaat ederek son za-

.. Vikto~iya Jefre!, ~merik~nrn bil· manlarda hususi mahiyeti haiz eğe ı;i
yuk şehırlerındekı varıyete tıyatrola- parişi alıp almadıklarını sormuştur. 
rında şöhret k_azanmış bir art~st~i. ~u Polisin bu müracaati boşa çıkmamış ve 
kadının yaptıgı numara, seyırcılerırı San Jose civarında büyük bir fabrika 
gözü önünde ağzı~a kadar su. i~e del- böyle bir sipariş almış olduğunu bil
durulan camdan hır havuzun ıçıne da- dirmiştir: San Fransisko'da peraken
hp, bir çok artistik hünerler göster· de iş gören bir tüccar, müşterilerinden 
mekti. Fakat asıl herkesi hayrete :iü- birinin, madeni bir destere kudretinde 
şüren şey, bu artistin, üstü cam bir bir eğe istediğini yazarak, sipariş ver
levha ile sımsıkı kapalı olan ve hiç bir diğini bildirmiştir.Polis,tüccarın adre 
tarafından hava almıyan havuzun i- sini alıp kendisini bulmuş. Yapılan so
çinde aklın ve havsalanın alamıyacağı ruşturmalar üzerine, o da bu müşteriyi 
derecede uzun müddet kalması idi. görünce tanıyabileceğini söylemiştir. 
Kadın, geçen şubatın sonunda bura- Variyetede çalışan artist ve müstah

daki variyete tiyatrosunda hünerlerini dimlerin fotoğrafları birer birer ken
göstermeğe başlamış ve bir akşam, nu- disine gösterilmiş bu fotoğraflardan 
maralarının birinci kısmını bitirdikten birini tanımıştır. Bu adam kim olsa be
sonra, havuzu kapıyan kapağın açıl- ğenirsiniz? Zavallı Viktoriya'nın ko
ması için mutad işareti vermiştir. Ha· cası Çarles J efrey değil mi imiş? ı 
vuzun başında duran ve kapağı açıp Jefrey, karısının çalıştığı bir variye
kapamaktan başka bir vazifeleri olmı- teye serbestçe girip Çikıyormuş. Bt: i
yan iki kadın, manivelanın işlememe· tibarla hiç kimsenin şüphesini üzerine 
si yüzünden kapağı açamamamışlar - çekmemiş. Zaten karısına karşı bövle 
dır. bir cinayet işliyeceği kimsenin aklına 
Kapağın cihazlannda bir bozukluk gelmemiş. 

olduğundan, manivela bir türlü işliye- Polis, bu caninin evinde yaptığı a
memiştir. Nihayet seyirciler sinirlen- raştırmada eğeyi bir çekmece içinde 
meğe, heyecan ve helecan içinde bağı- bulmuş, Jefrey derhal tevkif edilmiş
rıp çağırmağa başlamışlar. Bu vaziyet tir. 
karşısında perde inmiştir. Jefrey'in bu cinayeti işlemesine se-

Havuzun dışında çırpınarak yapa- beb, başka bir kadınla evlenebilmek 
caklarını şaşıran artistler, nihayet de- arzusudur. Cani, bütün varlığını ve 
mir çubuklarla havuzu parçalamağa sosyal mevkiini karısına borçlu oldu
karar vermişlerdir. Fakat iş işten geç- ğu için kendisine ayrılma teklifinde 
miştir. Viktoriya hayata gözlerini ka- bulunamadığını da.itiraf etmiştir. 
pamıştır. Hekim yaptığı muayenede, 
kadıncağızın, boğularak mı, yoksa ö
lüm korkusundan kalbi durarak mı öl
düğünü tesbit edem .. mistir. 

Fakat variyete idaresi, cam havu-
zun manivela tertibatını bir mühendi-

Ruhların mezardan 

sesleri 
Birleşik Amerikanın 'Georgia hükü

metinde Atlanta diye bir şehir vardır. 

İstanbul 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla türk 

musikisi - 12.SO Havadis - 13.0S Plakla 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif plik ncı
riyatı - 14 Son. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Plakla dana 

musikisi -19.15 Konferans: Üsküdar halk
evi namına: Recep Çekiç (Gençlik ve spor). 
- 19.SS Borsa haberleri - 20 Saat ayarı: 
Grenviç rasathanesinden naklen - 20.02 Ve
dia Rıza ve arkadaşlar ıtarafrndan türk mu
sikisi ve halk şarkıları - 20.45 Hava rapo
ru - 20.48 Ömer Rıza Doğrul tarafından a
rabça söylev - Zl Tahsin Karakuş ve arka
daşları tarafrndan türk musikisi ve halk şar
krlan -21.45 ORKESTRA: 1- Çaykovsky: 
Mazartiana. 2- Buske: İdili. 3- Vetzel: En
termezzo. - 22.15 Ajans haberleri - 22.30 
Plakla sololar. opera ve operet parçalan -
22.50 Son haberler ve ertesi e-ünün prorra
mı -23 Son. 

Avrupa : 

~" ._u...-A 18 Londra. Rejional - 20.30 
Paris, Sottens - 21 Milano. 
SENFONİ VE ORKESTRA KONSER

LERİ: 16 Köni(sber( - 19.35 Attone - 20 
Laypsiıığ Brüksel, Sottens - 20.10 Oslo -
20.20 Londra - 20.30 Budapeşte, Paris -
20.45 Monpeliye - 20.55 Beromünster -
21.05 Prag- 21.15 Viyana -21.30 Bordo -
24 Frankfurt, Viyana. 

ODA MÜZİÖİ: 19 Varşova - 20.15 Pa· 
ris - 21.50 Beromünster - 22.30 Droytviç, 
Ko11enhag 

SOLO KONSERLERİ: ıs.ıs Doyçland· 
~ender - lS.30 Laypsig -16 Münih-17.lS 

oma - 17.40 Brün, Preıburg - 18 Doyç
landzender - 18.25 Droytviç - 20.30 Liyon 
- 20.30 Strazburı - 21 Berlin -22 Varşo
va - 22.30 Doyçlandzender - 22.35 Prag. 

NEFESLl SAZLAR; S Königsberg - 6 
Frankfurt. ve birço kalman istasyonları -
l 9 Droytvıç - 19.30 Prag - 20 Frankfurt -
20.15 Helsingfors 

ORG KONSERLERİ: 18.40 Doyçland· 
zender - 19.30 Presburı- - 22.15 Stokholm. 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburı - 6.30 

Ştutgart - 8.30 Frankfurt, Kolonya - 10.30 
Hamburg, Viyana - 12' Breslav, Frankfurt. 
Hamburg, Münib, Ştutgart, Viyana - 14 
Ştutı-art - 14.10 Frankfurt, Vi;,: na - ıs 
Berli~ - 16 Doyçlandzender ve birçok al· 
man ıstaayonlan - 17 Münib - 18 Berlid 
18.30 Frankfurt - 19.10 Berlin, Viyana -
19:15 Stutgart - 19.30 Stokholm - 19.55 1 ~ılversum - 20.10 Hamburg - '21.20 ?tfü-
'1ıh __,. 21.:'\'i l>•aeJ,.., .,, .. ı; T ;n,. ... _ ... ,,.- r 
22.30 Hamburg, Prar - 22.35 Ştutgart - Z3 
Könirsberg - 22.30 Brealav. 

HALK MÜZİÖİ: 11.30 Ştutgart 
DANS MOZİÖ t: 18.20 Laypsig - 19.30 

Königsber( - 20.30 Kolonya - 21 Ştutıırt 

se muayene ettirince, manivelalardan 
birinin, meçhul bir şahıs tarafından 
görülmiyecek bir yerinden tahrib edil
miş olduğunu ve bundan dolayı kapa
ğın açılmadığım hayretle tesbit et
miştir. 

Maniveladaki yaylardan biri, bir e
ğe ile gayet kurnazca kesilmiş. Yay u
fak bir gerginlikle ikiye ayrılmış ve 
en can alacak bir anda kapak açılma-

Bu ~hirde, hava kararır kararmaz, 
etrafında a~ıklann gezindikleri bir 
mezarlık varmış. Fakat son günlerde 
buralarda dolatan gençler sık sık ruh- uğradıklarını şaşırarak panik halinde 
ların seslerini işitmeğe başlamışlar. kaçıp evlerine gidiyorlarmış. Bir Ç<?k· 
Ve bu seslerin bir mezardan geldiğine lan bayılıyor, saralar içinde çırpını• 
hükmedilerek bir çok çiftler korku- yorlarmış. Nihayet, delikanlılardan bi• 
dan baygmlıklar geçirmişler. ri her şeyi göze alarak, sesin geldiği 

mıştır. 

Variyete idaresi bunu görüp anladık
tan sonra, bunun bir suikasd olduğu
na şüphe etmemiş ve keyfiyeti poli~e 
haber vermiştir. 
Törpülenmiş olan yay, mütehası:ııs

lar tarafından tetkik ve muayene !di
lince, bu işin, piyasada mevcud olma
yan hususi bir eğe ile yapılmış oldu· 

Halbuki bu "ruhlar"ın sayın bay tarafa gitmeğe karar vermiş. Eşiyle 
Jolli ile kardeşi Artley adında iki pa- dolaşırken, ruh gene korkunç bir ,e· 
pastan başka bir ş.ey olmadığı anlaşıl- kilde oğuldamağa haykırmağa başla• 
mıştır. yınca, kızı baygın bir halde olduğu 

Sanki bu dünyada yapacak başka iş- yerde bırakarak mezarlığa dalmış ve 
leri kalmamış gibi, hu iki sivri akıllı bir müddet yürüdükten sonra, mezar· 
papas, güneş batınca, mezarlığa gide- lardan birinin arkasında ellerinde me· 
rek bir mezarın arkasına gizleniyorlar gafon olduğu halde iki papası yakala• 
ve megafon ile korkunç şeyler söyle- mış .... 
meğe acaib sesler çıkarmağa başlıyor- Gençliğe dehşet saçmak isteyen bıı 

hayli münakatalara ve anlaşmaz
lıklara yol açtığını blliyoruz. Liman 
8 ağustos sabahı için taarruz emret
miıti. Tekmil kolorduya ancak 7 
s.abahı hareket emri verildiğine ve 
kolordunun evvelce aahilde dağıl-

larmış. iki papası müddeiumumilik yakalayalc 
_:!11111111111111111111111111111111111 l l l l l lll l l l lll l l l llll l l lll l l l il l l llll l l lll l l l ltL. Maksad ve meramları aşıkların meh- mahkemeye vermiş ... 

= Yazan: Alexi• T oltıtoi No: 126 : tab gezintilerine engel olmak imiş. Hangi din ve mezhebten olursa ol· 
: _ Nitekim ,maksadlarına nail olmuşlar: sun, bu ruhaniler gençliğin neşesini 
: : Gecenin sessizliği içinde bu korkunç bir türlü hazm edememişlerdir vesse• : § ı ses ve sözleri işiten sevgililer neye lam!. 
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kızak fırtına gibi geçiyordu. Bu adam
lar bacaklarını havaya kaldırıyor, el
lerindeki şişeleri salltyor, meczublar 
gibi bağırıp çağırıyor, sokak döne
meçlerinde gürültü ve dumandan şa· 
şzrmış halkın ayakları dibine düşüp 
yuvarlanıyorlardı. 
Haçı suya atma yortusuna takad

düm eden bütün bir hafta Moskova 
heyecanlanmış, bağırıp çağırmıştı ... 
İyi ki rüzgar yoktu. Komşu or
manların içinden payitahta bir çok eş
kiya geldi. Her hangi bir tarafta, kar
lı tepelerin ardında bir duman görü
nür görünmez, başları deri takyeli, 
yüzleri koyun başlariyle maskeli bir 
takım şüpheli adamlar hemen kıza.ıc
lara binip koşuyor, alevler içindeki e
vin kapılarını kırıp içeriye giriyor, 
yağma ediyor, kırıp döküyor, ellerine 
geçeni alıp götürüyor:ardı. Bunlardan 
bazıları yakalandı; diğer bir kısmı da 
bulundukları yerlerde halk tarafından 
boğuldu. Denildiğine göre meşhul' 
baydud, Doğan Esmeyn, Moskovada 
eğleniyordu. 

Çar, maiyetinde hükümdar - papa 
- şu serseri Nikita Zotof - bütün çıl
gınlar piskaposu olduğu ve kendisi de, 
tehzil etmek maksadiyle kedi kuyruk· 
lariyle süslü papas elbiseleri giymiş 
bulunduğu halde maruf boyarların ev
lerini birer birer dolaşıyordu ... 

Sarho~, gırtlaklarına kadar doymuş 
oldukları halde yine evleri çekirge sü
rüleri gibi basmaktan geri kalmıyor-

lardı : Tahrip ettikleri kadar istihlak : : lan elbiselerden birini pislikle tel-
etmiyor, marşlar ve ağniyeler okuyup : § vis ettikten sonra bağımııştı: "Ya-
masalar üzerine işeyerek her şeyi kı- E: : kında göreceksiniz, rusça konu§mamı-
rıp döküyorlardı. Ev sahihlerini ma- : : zı da yasak edecekler. Katolik ve pro-
kul hadden fazla sarhoş ettikten sonra : : testan papasları gelip halkı yeniden 
- hayda - başka bir tarafa gidiyorlardı. : : vaftiz edecekler. Possadskiler, ebe-
Ertesi gün buluşmak zahmetinden : : diyen kölelik etmek üzere alınanlara 
kurtulmak için geceyi, üst üste yata- : : teslim olunacak. Moskovanın adı lbli-
rak, kimin evinde olursa olsun orada E : sin şehri olacak. Eski kitablarda bun-
geçiriyorlardı. Herkes için iyi bir ye- - : lar hep yazılı: Çar Petro Şam kavmin-
ni yıl, iyi bir asır başlangıcı diliyerek : : den bir dinsizdir.,, 
böylece Moskovayı baştan başa ziya- : : Haçın suya atılması gününün arife-
ret ettiler. Possadların dindar ve dü- 5 : sinde, tüccardan Reviakin'in adamları, 
rüst balkı bugünleri, sokakta burunla- _ : dükkanları dolaşıp, Deccalın eline 
rının ucunu bile göstermenizin, sıkın- : _ geçmiş olan bütün dünyaya aid günah-
tı içinde geçirdiler. Bu çılgınca hare- : ları, affettirmek maksadiyle yapıl-
ketlerin saiki ne idi, kimse anlıyamı- : ~ mış olan müdhiş fedakarlığı an-
yordu. Halkın kanaatl~~i?i alt üst et- : - }attıklarını işittikten sonra bu 
meği, hayatın bel kemı.gı olan anane- : : sözlere nasıl inanmamalı? Bunlar di-
leri yıkmağı çara telk~ e.den bizzat E : yorlardı ki Viga gölü civarında, yüz-
şeytan mı idi?... Şımdıye kadar = : lerce eski - mümin, kendilerini diri di-
alelküllühal geçinilmiş, kope~ pa- ~ : ri yakmışlardır. Alevlerin üstünde 
ra biriktirilmiş, ne yapılac~gı az : : gök yüzü yarılmış, semavi aynada bir 
çok bilinmişti. Çar her ş~yı .fena Yehuva oldug- unu so·· yıı·yen, ve nı'hayet taht, dört hayvan üzerine oturtulmuş · b - mıyor /er macarvari elbiseler ve gelecek ilk 
buluyor, · hiç bir şeyı egen - agw. zx köpükler 1• "ı'nde, yere yuvarlanan b h d d bir taht görülmüştü. Bizzat Allah bu · mak "' a ar a, onlar çözülünce saksunya-
du ... Dört kollu haçtan, ÜÇ par - bır adam zuhur ettı'. tahta oturmuş, sağına soluna iki kere 

f t den vari kaftanlar giyeceklerdir." 
la ıstavroz çıkarmaktan ne re e - ç 1 k k 11 on iki tane stareç ve melek almıştı. 

ah 1 d rp a • ı x, korkunç bir başka a-
ler dui etmek için m zen er e d ı· d ·· Bu elbiseler de yolun ortasına asıla- Tahttan bir kumru r-ıkmı•, ate• so"n-am, e ın e uç yanar odunla halkın "' T :ı 
toplanırlardı. Yeniden şöyle bir şayia önüne çıkıyor, muammalı hitabelerle rak teşhir olundu. Nöbetçiler ahaliye, müş, duman kaybolup etrafı cavidani 
dolaştı: Ancak perhiz sonuna kadar gaipten haberler veriyor, herkesi en kadınların çenberler üzerine geçiril- bir koku kaplam~tr ... 
hayatta kalınacak, kırmızı yumurta müdhiş felaketlerle tehdid ediyordu. miş kısa alınan eteklikleri giymesinin 
yortusu ilk pazarının arifesinde kıya- Kitai, ve Beyaz şehir kapıları üze- emredilmesi geçikmiyeceğini söylil-
met kopacak. Bronnaya sloborasında rine yeni bir ukaz çivilendi; yorlardı .. Herkes müphem bir korkuya 
herkesi hamamlara toplayıp bulundu- kapılarak küme küme toplaşıyordu. 
ğu yerde bir topaç gibi döne döne ve "Bugünden itibaren bütün boyarlar, Fısıldaşarak naklediliyordu ki yan-
tegannt eder gibi bir sesle, kendisinin i~ sahib/eri, prikaz memurları, tacir- mı§ üç odunlu adam, sokaklara asılı o-

ÜÇÜNCÜ BAHİS 
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- ... Şövalyeleriniz nedere, Mösyö ? 
on bin cebeciniz nerede? O vaidleriniz 
o yeminlerin iz nerede kaldı? Siz kıra-

la yalan söylediniz 1 
Kıral Ogüst, masanın üstünde ya· 

nan şamdanı sert bir hareketle kapıp 
aynanın önüne, pudra tüylerinin, el· 
divenlerin, lavanta şişelerinin araaıııa 
koydu. Bir mum düşüp &öndü. Ogüıt, 
yatak odasının gümüşü halısı U· 
zerinde sinirli sinirli dolaşmağa 
başladı. Alt tarafından aıkılmıı o· 
lan kalın baldırları hiddetinden titri• 
yordu. Yohan Paktul, rengi uçuk ve 
çehresi elemli, parmaklarını şapka.sın' 
geçirmiş, önünde ayakta duruyordu· 

Bir insanın yapabileceği ne varsa 
hepsini yapmıştı: Bütün kı§ hararetli 
mektublar yazıp gizlice şövalyelere, 

Livonya ve Rigadaki çiftliklerine götı 
dennişti. İsveç kanunlarını hiçe saya· 
rak, tüccar kıyafetinde hududu geçip 
Fon Bekendorf'u, Livers'i, Pahlen'i, 
ptolarıru:la ziyaret etmişti. Şövalye• 

ler onun mektublarım okuyor, şöıval• 
yelik nizamının eski kudretini hatırlı• 
yarak gözlerinden bir damla yaş akı• 

tıyor, buğdaydan alınan gümrük ret' 
minden şikayet ediyor, ve "Tenzil'' 
kanunu yüzünden bir kısım toprakla· 
rını kaybetmiş olanlar ise hayatlarını 
esirgemiyeceklerini yeminle tekid e· 
diyorlardı. Fakat nihayet, Saksunyı 

kıtaları Livonyayı istila edip de kıral 
Ogüst'ün halkı İsveç boyunduruğun' 
dan kurtulmağa davet ettiğine dai! 
beyannamelerini dağıtınca hiç bir şö· 
valye muharebe atını altına çekmeğe 

-Sonu var-' 
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İzmir fuarında hayvan 
bah~esi ve merakhlar 
İzmir, (Hususi) f .. , .... ,,,,., __ 

- Kültürpark vet Halk her gün 
fuar, aşağı yukarı,i k r/ h r " 
şehir halkının mü-f a 1 e a ın e 
him bir kısmınınj fuarın M ayman 
bütün bir pazari ve Geyiğini .rey-
giinü dolaş ıp eğ-ı z· 
lendiği, patinaj re ge ıyor. 
kısmında müsaba- ............................ . 
kalar tertip ettiği, 
paraşüt kulesinde 
spor yaptığı, bi
siklet ve motosik
letlerle dolaştığ . 

ço .. ·-
eğlence yeri hali .. 
ne gelmiştir. 

Bu meyanda ya 
bani hayvanların 
uyandırdığı alaka
da çok bi;: ··• .. .- : · 

HaY' 1at bahçe
si günden güne 
büv~mıekte ve ge
niııjlemekte d i r . 
Halk, yavaş yavas 
cinsi ve adedi ar
tan hayvanları ka
fileler halinde sey
re gelmektedir. 
Bunların içinde 
bir -naymunla 
geyik de vardır. 

Fuar sahasında · 
ki inşaat da azamı 

' ,• 

hızı ile devamdadır : 1 
Yeni pavyonlar yükselmekte ve es- ı 

kilerinde de esaslı tadilat yapdmak-ı 
tadır. Bu sene, İzmir fuarında her 
halde, umulmayan zenginlikler ve gü
zellikler olacaktır. 

Trakyada ziraat 
50 köy ~ocuğu tanmbaıı oldu 

Edirne, (Hususi) - Köylerin zira· 
atine bakacak olan tarımbaşıları staj 
ve pratik görmek üzere tanınmış bü
yük peynir mandıralarma gönderil
miştir. üç posta halinde ve bir ay i· 
çinde bu dersleri de bitireceklerdir. 

50 Köy gencini tarım başı olarak 
yetiştiren bu küçük ziraat sanatları 
okulu, cumhuriyet bayramında bir 
yıllık devreyi tamamlamış olacaktır. 
Bu posta köylerine gidecek ve ikinci 
posta olarak ilk tahsilini bitirmiş 50 
köy çocuğu çağrılacaktır. 

Bunlar da tıpkı sağlık korucuları 

gibi köy bölgesinin ziraat, aşıcılık, 
fidancılık rolünü alacaktır. 

İzmirde yeni mektepler 
İzmir, (Hususi) - Bu sene İzmir 

orta okullarından 2735 talebe mezun o
lacağı tahmin edilmektedir. İlk mek • 
tebden ortaya geçecek talebenin teha
cümü düşünülerek Eşrefpaşa ve Til· 
kilikte yeni iki orta okul açılması ta
savvur oluınmaktadtr. Esasen geçen 
ıene bile bu ihtiyaç hissedilmişti. 

İzmir körfezinde yeni vapurlar 

Efes ve Sur vapurları da 
bu ay sonunda geliyor 

Yeni Sur ve Ele• vapurları 

İzmir (Hususi) - Körfez dahilinde işlemek üzere alman tez
gahlan~a ıımarlannut olan Efes ve ~ur va~urları, ay sonunda 
memleketimize gelmek üzere ambalaJla.nmaga başlanmıştır. 

Alakadarlar iki vapurun temmuz-ı etmektedirler. 
da şehrimizd~ bulunacağını tahmin Her ikisinde de radyo-gramofon 

Bir köy muhtarı 
öldürüldü 

İzmir, (Hususi) - Değirmendcre 
nahiyesinin Karacadağ köyü muhtarı 
Hüseyin Kara, kadın yüzünden bir 
pusuya düşürülerek öldürülmüştür. 
Hadise evvela esrarengiz görülmü§Se 
de, sonradan, cereyan şekli tamamile 
tesbit edilmiştir. 

Edirne kız sanğat okulu 
bir enstitü haline geliyor 

Okul bu sene 80 mezun verdi 
Ce~, köy yakınında ve beyninde 

bir kurşun yarası bulunduğu halde gö
rülmüştür. Maktul, son zamanlarda 
köyden Halil İbrahimle evlenen Şük
riye namında birinin dostudur ve mü· 
nasebetini kadının evlenmesine rağ

men idame etmiştir. Halil İbrahim, bu 
münasebetin kesilmesi için teşebbüs
lerde bulunmuş, fakat Hüseyin aldır
mamıştır. Bunun üzerine İbrahim kar
deşlerile beraber muhtara bir tuzak 
kurmuş, Şükriyenin ifadesile muhta
ra: 

- Seni bekliyorum. Kapıdan gel
me. Merdiven kurdum. Arka pençere
den çık, gel ! 

Demiştir. Muhtar da buna kanmış ve 
rakibinin tuzağına düşmüştür. Mıuh • 
tar merdivenden çıkıp odaya gireı

girmez, kurşunu yemiş, derhal ölmüş
tür. 

Halil İbrahim, cesedi alıp maktuli!D 
harmauma kadar götürmüş ve bırak· 
mıştır. Buadan başka kan izlerini de 
mümkün olduğu kadar silmiş ve bil -
tün bu işlerde, kardeşleri de yardım 
etmiştir. 

Zaıbıta her ü,çünü yakcıılamıştır. Tah
kikat devam ediyor. 

Kayseride iyi bir su bulundu 

Edirne, (Husu
si) - İki sene ev
vel kurulan Edir
ne Kız sanat oku
lu ilk mezunlarını 
verdi. Bu münase
betle okulda zarif 
ve ince bir zevkin 
mahsulü olan bir 
sergi de vücude 
getirilmiş ve sergi 
güzide davetlile- ~ 
rin huzuriyle Ge- .. ,, 
neral Kazım Dirik 
tarafından açılmış
tır. Okulun büyük 
salonlarından biri
ni süsleyen bu ser
gi, Cumhuriyet 
devrinde önemle 
ele alınarak yer 

Kayseri, (Hususi) - Kayseriuin 7-
8 kilometre uazklığında bulunan Kı
ranardı köyünde çıkan mikyasi maı 

bir olan iyi bir su vardır. Bu suyun 
fıçı ve damacanalar içerisinde Anka
raya da gönderilmesi kararlaştırıl

mıştır. Şimdiye kadar susuzluktan 
çok sıkıntı çeken ve pek fena şartlar 
altında içme suyunu temin eden 
Kayserinin Hacılar nahiyesi halkı te
miz ve çok leziz bir suya kavuşmak 
üzeredir. Nahiye civarında bulunan 
bir kaynak suyu demir borularla 
nahiye içerisine getirilmek üzere pro
je ve keşifleri yapılarak tasdik edil
mek üzere sıhat ve içtimai muavenet 
vekaletine gönderilmiştir. Kayserinin 
Hacılar nahiyesiyle Hisarcık köyün
deki ilk mekteblerin inşaatı ihale o
lunmu§tur. İnşaat bugünlerde ba§la· 

yer kurulan sanat 
enstitülerimi z i n 
sanat ve kültür ha
yatımızdaki önem-

Yukarda, •ergiden bir köşe ve öğretmenl• 
•on sınıf talebeleriyle bir arada 

mak üzered_ir_·~···-· 

te:ıııtibatı vardır. Vapurlar geniı ve 
kullanışlıdır. 

Bir aydan daha fazla zamandanbcri 
makinesine arız olan bir kaza yüzün
den sefer harici kalan Bayraklı vapu
runun tamiri de bitmek üzeredir. Va
purun yeni pervanesi de İngiltereden 
gelmiş ve takılmıştır. 

Bugünlerde o da işlemeğe başlaya: 
cak ve bu suretle körfezde üç yem 
vell>urla yolculuk büsbütün kolaylaşa
e«ktır. 

li rolünü belirtme bakımından cidd~n 
tetkike değer bir eserdi. 

'.Başta General Kazım Dirik, başmü
şavir Sabri Oney, Vali Niyazi Mergen 
olduğu halde müşavirler, okul direk
törleri ve kadınlı erkekli seçkin bir 
davetli kütlesi serginin bulunduğu 

salona geçerek teşhir edilen eşyayı 
büyük bir takdir ve hayranlıkla tet
lci~ etmiglerdir. 

Burada son sınıf talebeleri tarafın· 
dan işlenmiş bluzlar, tuvaletler, göm
lekler pardesüler, yastıklar ve bunla
ra benzer eşya ile moda kısmında su
ni çiçek ve şapkaların zarafeti davet
lileri hayran bırakmıştır. İki sene ev
vel General Kazım Dirik'in teşebbüsü 
üzerine Parti ve Kültür Bakanlığının 
ve Edirnelilerin yardımı ile kurulan 
bu sanat müessesesinden bu sene 80 
talebe mezun olmuştur. Ve bunlar 
başlı başına atölye açıp çalışabilece_k 
derecede yetişkin olduklarını teşhır 

ettikleri eşya ile ispat etmişlerdir. 

· Sökede çalışmalar 
Söke, (Hususi) - Belediye, şehre 

su getirmiş, elektrik şirketini üzeri
ne alarak halka ucuz ceryan vermeğe 
başlamıştır. Belediye, şirket zdtlla 
nında 25 kuruş olan kilovat ücretini 
18 kuru§a düşürmüştür. 

Geçen sene istasyon civarında ya· 
fH14!3'P'1 l":lr\ı-~ ,.., _ Jnl \..! _ n .. l-ı.,uu'7 11.~ 

ve edilmektedir. Parkın ıslahı ve ha
vuzun inşası için 13 bin lira sarfedi
lecektir. 

Sökenin ticari ehemmiyetini göz 
önünde bulunduran ve sık sık gelen 
tacirlerin istirahatlerini düşünen 
kaymakam, bütün otellerde banyo ve 
muntazam hetalar yapılmasını emret
miştir. Bu tesisatı yaptırmıyan otel
ler kapatılacaktır. 

Belediye, gelecek sene yeni bir bi
na yaptrrmağr, kararlaştırmıştır. 
Memleketin temizlik işlerine de e
hemmiyet verilmektedir. 

r YURDDAN RESİMLER 
Sergi gezildikten sonra davetlile:e 

büfede limonata ve pasta ikram e~~l
miş, ve en sonra General ~zım Dırık 
davetlilere dönerek, hiç hır. n.okt~_yı 
ihmal etmeyen Atatürk reji~ının kul: 
tür ve aile hayatımızın yukselmeşı 
. . b' k fedakarlıklara katlandı-

Kazanın civar nahiye ve köylerin

de de faliyet vardır. Bilhassa yol iş

lerine ve ihtiyaçlarına ehemmiyet ve
rilmektedir. Akgöl, Bağarası nahiye-

-~ergama harabelerine . bir bakış 

ıçın ır ço .... 
ğına işaret etmiştir. Ve okulun onu-

üzdeki ders yılı başında daha geniş 
~r ı .. ıdro ile çalışacağını müjdelemiş-
tir. . . . 
Şimdiki ~a~de okul ıkı. sın:ftan ıba-

rettir ve dıkışle moda uzerıne çalış
maktadır. Öğrendiğime göre, önü
müzdeki sene bunlara tabahat ve ev 
idaresiyle riyaziye ve diğer dersler 
de ilave edilecek ve okul enstitü ha
yatına ıdrecektir. 

Çorumda çalışmalar 
Çorum, (Hususi) - Vilayet merke

zinde elli dönümlük bir saha üzerin
de bir nümune fidanlığı kurulmuş

tur. Bu fidanlıklardan gelecek yıl
larda halka bedava meyva ağaçları 
dağıtılacaktır. 

Ziraat vekaletince vilayetimize ay~ 
rılmış olan sekiz sellektörün ~erlerı 
tesbit edilmiş ve yapı işlerı~e ~e 
başlanmıştır. Çiftçilerimiz, v.ekaletın 
bu değerlemesinden derin bır mem-
nuniyet duymuştur. .. 

Şehrin müstakbel planını ~eahhud 
eden fen heyeti gelerek işlerıne baş
lamışlardır. 

Belediye ; şehrin ihtiyaçlarını te
min için çalışmaktadır. Vali ve ?ar~i 
başkanı ile birlikte Ankaraya gıtmış 
oyan şarbay, şehir ihtiyaçları etra
fında alakalı vekaletlerle temaslarda 
bulunarak gereken yardım ve parayı 
temine muvaffak olduşlardır. 

Bu para, şehre kifayet etmiyen su 
ve elektriğin genişletil"?'esi işiyle şe
hir imarı için lüzumlu ınşaata sarfe
dilecektir. 

Vilayetin her tarafında, zelzele fe-

1

, Iaketzedelerine yardım faaliyeti de 
devam eylemektedir. Bu arada İskilip 
ve Çorum halkevleri birer de mi.iaa-

lerinde beşer dershaneli, Azap ve Oz
başı nahiyelerinde üçer dershaneli 

mektep binalarının inşasına başlan

mış, temelleri merasimle atılmıştır. 

Yol işlerindeki çalışma, bilhassa 
takdire şayandır. Söke - Bağarası ve
sair yollar yapılmaktadır. Köyler de 
nahiyelere bağlanmıştır. Gelecek se
ne dağ köylerinin yolları yapılacak-, 
tır. 

Sarıgemi bataklığı kurutulmuş, sıt
ma membaı olan bu yer, şimdi kabili 
zer bir hale getirilmiştir. 

İzmir belediye reisinin 
f elaketzcclelere yan1 rmı 

İzmir, (Hususi) - Şehiı meclisi, 
nisan toplantısında fevkalade mesai
sinden ve hizmetlerinden dolayı bele
diye reisi Doktor Behçet Uz'a on bin 
lira ikramiye verılmesıni kararlaştır -
mış, reis de bu paradan sekiz bin ııra
sını şehrin fena yollarının tamirine, 
iki bın lirasını Kırşehir feliiketze C.:ele
rine bırakmıştı. Muamele tamiim.an· 
mış ve iki bın lira kızı laya yatırumış

tir. 

Torbalıda cinayet 
İzmir, (Hususi) - Torbalının Ka

raağaç köyünden Şakir oğlu Mustafa 
adında biri, meçhul bir sebebden do· 
layı karısı Şükriyeyi öldürmüş, kayın 
biraderi Yahyayı da ağır surette yara
lıyarak kaçmıştır. Tahmine göre, ha
dise, ailevi bir sebebden çıkmıştır. Za
bıta katili aramaktadır. 

mere vermişlerdir. 
Mevsiminde yağan yağmurlar do

layısiyle vilayetin her tarafında zirai 
vaziyet geçen yıllara nazaran çok par• 
lak ye verimli bir şekildedir. 
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GAYRİ MÜBADİLLER DERDİ HALLEDİLİYOR 

Bonoları elinde olan.lora 
yüzde on tediye yapılacak 

Gayri mübadil wtihkaklarının tu
fiyeai hakkındaki kanun projesi Ka
mutaya ıelmiftir. Liyiha eaaalarına 
&öre Yunaniatanda gayri menkul mal 
bırakmıt olan türk gayri mübadillerin 
takdir edilen iatihkaklarını::ı bono ve 
nakid olarak ödenmemiı olan kımu 
hak sahibi gayri mübadillerin ibraz e
ckcekleri mubatalara mukabil istih
kak bakiyesinin yüzde onu nisbctin -
de hazine tahvili verilmek auretile it
fa ve taıfiye olunacaktır. Gayri müba
dillerden istihkak mazbatası aatın al
mıı olanlara hazine tahvili ile yapıla
cak tediye niabeti yüzde bet olacak -
tır. 

Gayri mübadillere dağıtılıp da he
n\U tedavülde bulunan hamiline aid 
bonolar da yüzde on niabetinde veri -
lecek hazine tahvillerile itfa edile
cektir. 

Bu ma.ıbata ve bonolar mukabilinde 
verilecek buine tahvilleri yüzde bet 
faize tabi tutularak dört senede itfa o
lunacaktır. 

Bu tahvillerin 938 malt yılına aid 
itfa kartılıfı 938 düyunu umumiye 
büdcosinin 260 ıncı faslındaki tahsi
aattan temin olunacaktır. Mezkur tah
viller bundan sonra satılacak olan 
milli emlik utıt bedellerine mukabil 
bafi>ap taahhüd ve umumi surette te
minat olarak kabul edilecektir. 

Bu kanun neırinden itibaren bir se
ne içinde müracaatla mazbata ve bo
nolarını hazine tahvillerile değiıtir
miyenlerin hakları sakıt olacaktır. 

Mucib aebebler layihaaı 
Hükümetin mucib sebebler layiha -

aında ezcümle fÖyle denmektedir: 
"Lozan muehedeaile Atina itiWna -

meainin tatbikatından doğan meaele -
lerin halline dair olan 10 haziran 930 
tarihli Ankara mukaveleei mucibince 
Yunanistandaki malları tam bir müba
deleye tlbi tutulan türk ıayri müba
dillerin iatihk&ldarııu da kati bir tas
fiye teklinc ballamak üure teebit e -
dilen tedbirler arzolunmaktadtt. Gay
ri mübadillerin muhtelif JCkillerde 
takdir edilen iatihkakları 38.647.767 
lkaya balii olmaktadır. Bu ietihkakm 
ahden ve kanunen karıılığı yunanlıla
:rıtı Türkiyede bıraktıkları g'lyri TTW"A'l

IWtleTclen ibarettir. Mevcud yunanlı 
mallarııun ldymeti bu i•tihkaka teka
bill edemiyeceli için Ankara mukave
leaile hUkUmete intiltal eden İstanbul 
firari rumlarının malları da eayri mü
badil iatihka.klarmın itfasına taıı.ia 
edilmit ve ancak bu aayede gayri mü
badillere yüzde 45 niabctinde bono ve 
yüzde 2.4 niabetinde de nakid tevzii 
suretile yüzde 47.4 nilbetinde bir tedi
ye yapmak imklnı haaıl olmugtur. İs
tihkaklarının yüzde 52.6 sı henÜ% itfa 
edilmemittir. 

Ödenmemit olan bu ietihkak baki -
yesi 20.328.725 liraya baliğdir. Buna 
henüz tedavülde bulunup da itfa edil
memit olan 4.032.946 liralık bono ile 
eshabı tarafından henüz alınmıyan 
1.152.403 liralık bono ilive ediline it
faa ıicabeden 25 buçuk milyon liralık 
bir yekQn karııamda kalınır. Buna 
mukabil eldeki malın kıymeti bono 
rayicile ancak iki milyon lira tutabi
lecektir. 

ttfuı lüım gelen bakiye 25.5 mil
yon olduğuna göre bükümet on dört 
seneden beri devam eden bu igin tasfi
yesini tahakkuk ettirmek için gayri 
mübadil iatihkaklarına mukabil yüzde 
on niabetinde bir tediye icrası auretile 
iki buçuk milyon lira ve gayri müba -
dillere muhuaas olup benli% satılmı -
yan malların bono rayicile kıymeti o -
lan 2 milyon liranın tutarı olan 200.000 
liranın bu miktardan tenzili halinde 
2.300.000 liralık bir fedakarlık ihtiya
rını zarurt cörmUttür. Bu 2.300.000 li
ra dört senede itfa edilecek yüzde bet 
faizli hazine tahvillerile ödenecek ve 
kartılığı 1938 düyunu umumiye büdce
ıinin 260 ıncı fulındaki tahsisatla te
min olunabilecektir. 

Yüsde on ve yüme beı tediye 
Fiat farklarından istifade makaa

dile hareket eden bazı sarraflar ve İl 
adamları ihtiyaç sahibi ıayri mübadil
lerin ellerindeki istihkak marbatıları
nı yüzde 2, 3 ve aatti yüzde bir dere
ceainde dilfkün fiatlarla utm almak 
sureıtile uhdelerine ıeçinnit oldukla -
rı için yüzde on niabetindeki tediye -
den bunların da istifade ettirilmesi 
muhik görillmiyerek liyibada bu cibi
ler için yilzde bet tediye nia~ti ka~ul 
edilmittir. Tufiyetıin pcikmesıne 
mahal bın1mwmak ma.kaadile bir ee -
nelik müracaat müddeti kabul ve bu 
müddet sarfında milracaatla mubata 
ve bonolarını deiittirmiyenlerin hak
larınm wkatı arurl ıöriilmii§tilr. 

tzah edilen eaMlara ı~re ıayri mü
badillerin yibde 52.6 nhbetindeki ia -
tihkak bakiyeleri yibde on niabetinde 
bir itfa ile kapatılacaktır. 

lılübadilleria iMibkakı da kıymetli 

tapulara mukabil yüzde 50, kıymetsiz 
tapulara mukabil yüzde 40 ve tasfiye 
talebnamelerine müatenid kefaletna
melere mukabil de yüzde yirmi veril
mek suretile tasfiye edilmit bulutı
maktadır. 

Gayri mübadil iatihkaklarmm mll· 
him bir kmnının takdirinde Yunania
tandaki malların altın kıymeti sekiz 
misil ve bazan on misil olarak evrakı 
nakdiyeye tahvil edildikten maada 302 
senesinden evetine aid tapu ve vergi 
kıymetlerinin ayrıca dört misline ya
ni (4 X 8) ve hazan (4 X 10) misline, 
314 tarihine kadar olanlar (3 X 8,) 
(3X10) misline, 328 tarihine kadar o
lanlar (2 X 8), (3 X 10) misline çıka
rıldığı ve umumi harbden evelki altın 
kıymetler eehabmın evrakı nakdiye 
sistemine girildikten ıorıra aynı za
rarlara maruz kaldığı nuarı dikkate 
alınırsa gayri mübadil istihkaklarının 
tasfiyesi için kabul edilen esu bittabi 
emsaline niabet etmek prtile gayri 
muhi ktelikki edilmez . ., 

Radyo istasyonlar1mızın 
İnjaatı 

Etimeeğut'ta inp edilmekte olan 
büyük radyo istasyonu 22 temmuzda 
P. T. T. tarafından teslim alınacağın -
dan intaat ve tesisler ona göre sUratle 
ilerlemektedir. Kız enıtitüıü yanında 
kurulan studyo binasının in§UI da ta
mamen ikmal edilmiştir. 

Yeni radyo istasyonu uzun dalgada 
120, kısa dalgada 20 kilovat ile çah
pcak ve büyük bir ihtiyacı kal")ll&mıf 
olacaktır. 

Eminönü meydanının 
açılma i~i 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Eminö -
nü meydanında muhtelif adalarda bu
lunan 69 binanın istimlak muamelele
ri bitirildi. Bunlardan bir kıamının aa
hiblerile uyutuldu. Diğer bir kıaım 
istimlak paralarının yüzde yirmi fu
l:ı .• ile b:Ln1'cı7cı 1 cıt•ulıucıaı karaı ıdt~ .. 

Yahudi mağazalar1nın 
fotoğrafını ahrken 

Berlin, 2u a.a. - Deyli Ekspres ga
zetesinin muhabiri, karıaı ve bir al
man fotoğrafçısı, dün, yahudi aleyh

tarı yazılarla kaplı yahudi dükkan
larının fotoğraflarını alırken polis 
tarafından tevkif edilmittir. lngilis 
gazetecisi ve karıaı, üç saat sonra 
serbest bırakılmıı ise de fotoğraf ma
kinesi ellerinden alınmıı ve otomo
billeri de musadere edilmittir. Alman 

fotoğrafçı serbest bırakılmamııtu. 

lrlônda 
. . 

seçımı 

Dublin, 20 a.a. - İrlanda intihaba
tında gimdiye kadar alınan neticelere 
göre, Devalarea partisi 66, Koagrav 
partisi 39, müstakiller 7 ve itçiler de 
S mebusluk elde etmiflerdir. 
Diğer yirmi mebusluğun katt neti

cesi henüz alınamamıştır. Herhalde 
Devalara partisinin yeni mecliste mut 
lak ekseriyeti kazanacğı tahmin edi
liyor. 

KÜÇÜi DIS HABERLER 

X Roma - İtalya, her sahada tam 
bir otarfİ politikasını takip etmeye mü
temayil cörünmektedir. Bu suretle ye
ni küçük para baamak için, şimdiye ka
dar hariçten idhal edilen nikel yerine, 
akmonital denen ve içinde bilhassa pas
lanmaz çelik bulunan yerli bir halita 
kullanacaktır. 

X Londra - Lancashire·dc vedneı. 
sur - trvel ~t'brinde, içinde 18 kigi bu -
lunan bir sandal devrilmiş ve 10 kişi 
boğulmuıtur. 

X Viyana - Ordunun bag kum:ın
danı general von Braunşits, kısa bir 
müddet kalmak için vazifeten dün ak
f&Dl buraya gelmiştir. 

X Bükreı - Balzi departmanında 
Recea kasabasında kudurmuı bir ökü
zün tini cyiyen kırk kişi zehirlenmig 
ve bunlardan beş kigi ölmüştür. 

X Roma - Çar Nikola'mn hemgiresi 
Grand düteı Ksenia'nın torunu Pren -
aea İrina Yusupof ile Kont Nikola Se -
rimetief'in izdivaçları, rus ortodoks. ki
liaesinde yapılmıştır. Grand düşes Kae 
nia ile rus prens roman da evlenme me
rasiminde hazır bulunmuşlardır. 
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İngi (tere - İtalya arasındaki 
anlaşmayı süratle tatbik için 

İngiltere İspanya işine 
nihayet vermek istiyor! 

İtalya gönüllüleri geri alacak mı! 
(Başı 1. inci sayfada) 

yetle müşahede etmektedir. Kont Ci
ano'nun Lord Pört ile yaptığı ilk 
mülakatın tarihi olan 4 hazirandan -
beri meselenin bütün cepheleri ted
kik edilmektedir. Çünkü her iki hü
kümet de itilafın meriyete girmesini 
tehir eden sebebleri ortadan kaldır -
mak istemektedirler.,, 

Londranın diişünceleri 
Londra, 20 a.a. - Avam Kamara

sı koridorlarında hükümetin İtalya· 
nın biran evel ispanyada sulhun av
detine çalışmak arzusunda bulundu -
ğuna dair beyanatta bulunması bek
lenmektedir. Umumi surette Londra 
hükilmetinin maksad ve hissiyatı şu 
suretle telhis edilmektedir: İtalya· 
nın ispanyadaki gönüllülerini çek -
mek arzusunu gösterdiğinden dolayı 
büyük bir memnuniyet, ingiliz - ital
yan itilafına mugayir bir harekette 
bulunmamak arzusu, gerek komite 
planı gerekse diplomasi yolu ile gö
nüllülerin geri alınması işinin halle
dilmesi. 

Zannedildiğine göre tali komite, h.:
nüz münakaşa edilmekte olan deniz 
kontrolu hakkındaki ingiliz planının 
ahkamını yarın ittifakla kabul ede -
cektir. 

B. Çemberlayn'ın hedefi 
Paris, 20 a.a. - Lö Jurnal, Romadan 

istihbar ediyor: 
B. Çemberlayn'in en yüksek hedefi

nin İspanya işlerine karışmazlık mese
lesinde italyan ve fransız görütlerini 
yekdiğerine yaklaştırmak olduğu söy
lenmektedir. Bizzat Musolininin söy
lediği gibi bu noktai nazarların biribi
rine hemen hemen taban tabana zıd ol
duğu malfundur. Maamafih ingiliz b~
vekili, bir hal sureti bulmaktan ümidi
ni kesmiş değildir. Bundan dolayı dün 
akşam faşist hükümetine İspanyada 
harb etmekte olan italyan lejiyonerle
rını ceone gcı ıttıu~ !lcı.u ... f;~ ~.ı.ı•ı -~ 
miş olduğu söylenmekte ve buna mu
kabil 1ngilterenin ingiliz - italyan iti
laflarının ispanyol meselesinin hallin· 
den evel meriyet mevkiine girmesini 
kabul edeceği rivayet edilmektedir. 
Bu teklifin B. Musolini'yi alakadar e
deceği muhakkaktır. Duçeye göre Cia
no - Pört protokolu bir takım menafi, 
bilhassa italyan imparatorluğunun ta
nınması gibi büyük bir mentaat arzet
mektedir. Maamafih Duçenin Fransa
nın da Pirene hududunda ciddi bir 
kontrol tesis etmesini ıart olarak ileri 
süreceği zannolunmaktadır. 

Maten gazetesi, Londradan istihbar 
ediyor: 

"İngiliz· diplomasi mahfillerinde, 
kabinenin Kont Ciano tarafından Lord 
Pört'e yapılınıt olan son teklifi dik: 
katle tetkik etmiş olduğu teyid edil
mektedir. Kont'un yapmıı olduğu tek
life nazaran İtalya, İspanyadaki ihti· 
lafın uzayıp gitmekte olmasına rağ
men, ingiliz italyan itiliifnamesini 
derhal tatbik mevkiine koymağı şid
detle arzu etmektedir. İngiliz nazırla
rının, İspanyada muhasamatın takib 
etmekte olduğu mecraya binaen Lon
dra hükümeti için halihazırda muahe
denamenin esasını, bilhassa şimdi la
panya'da harb etmekte olan bütün ital
yan gönüllülerinin geri çekilmesini 
derpiş eden maddeyi tadil etmek imka
nı mevcut olmadığı neticesine vasıl ol
mut oldukları söylenmektedir. 

luılya gönüllülerini çekmiyor 

da işçi mebus Noel Baker \lu suali 90r· 
muştur: 

- İngiliz - italyan anlaşması acaba 
ne zaman meriyet mevkiine girecek-
tir? 

B. Butler, hükümct namına JU ceva-
bı vermiştir: 

- İngiliz ve italyan hükümetleri, 
anlaşmaya mümkün olduğu kadar ça
buk bir surette tam müessirliğini ver
meyi şiddetle arzu etmektedir. Bu an
laşmanın meriyet mevkiine girmesi i
çin icab eden şartlar, bir çok defa ale
ni surette bildirilmiştir. Daha evel 
söylenmiş olan sözlere şimdi yeni bir 
şey daha ilave edecek değilim. 

B. Baker, "İspanyol meı;elesinin hal
li,. teriminin manası hakkında sarih 
ınaHlmat istemekte ısrar eylemiş ve 
bunun üzerine Sir Simon aşağıdaki ce· 
vabı vermi~tir: 

- Başvekilin, 2 mayıs tarihli beya
natına ilave edecek bir sözü yoktur. 

- O halde, bu, İngiltere hükümeti
nin, İspanya meselesinin halli bahsin
de, Musolini tarafından konulan şartı, 
yani Franko'nun zaferini daha hala ka
bul ediyor, demektir. 

- Hayır, Başvekil, bilakis, müzake
reler esnasında meselenin daha ziyade 
tasrih edilmemesi hususunda çok ma
kul sebepler ileri sürmüştür. Cevabım 
ancak bunu ifade eylemektedir. 

Taymis gazetesinin bir yazısı 
Londra, 20 a. a. - Taymis gazetesi 

italyan - ingiliz müzakereleri hakkın
da diyor ki : 

" İtalya - ingiliz anlaşmasının meri
yete girmesi için ilk şartlardan biri de 
ispanyol meselsinin memnuniyetini mu
cib bir şekilde halledilmesidir. ''Tasfi· 
ye'' kelimesinden lngilterenin anladığı 
gönüllülerin tamamiyle veya hiç değil
se mühim bir kısım itibariyle geri alın
masıdır. Karışmazlık komitesi yarın bir 
toplantı yapacaktır. Komite kurulalı -
danberi yaptığı toplantıların en mühim 
mını lıl!J ıuphc yuktur kl, ~nn yapa -
caktır. Ve memnuniyeti mucib bir tes· 
viye tarzı bulunabileceği ümid edilir. 

Deyli Meyl gazetesi ingiliz bükü· 
metini nitalyan - ingiliz anlaşmasında 
en ufak bir değişiklik bile yapmıyaca
ğını yazıyor .• 

Deyli Ekspres gazetesi de şöyle di-
yor: 

"İngiliz hükümetinin mütaleası şu-
dur ki, gönüllülerin geri alınması me • 
selesi ilanihaye sürüncemede kalamaz. 
Eğer bu babda yeni bir teahhur ihtima
li bat gösterirse, ingiliz hükümetinin 
ita1yan teklifini kabul ederek italyan -
ların ileride muharebeye filen iştirak 
etmemeleri şartile dostluk muahedesi
ni meriyete koymayı kabul edecektir. 

Fransız gazetelerinin 
ya:;dıkları 

Paris, 20 a. a. - Fransız matbuatı 
başlıca Ciano - Lord Pört mülakatiyle 
meşgul olmaktadır. 

Jurnal gazetesi, bu mülakatı ispan
yol meselesini bir an evvel halletmek is 
tiyen ingiliz hükümetinin teşebbüsüne 
atfediyor. 

Jur gazetesi, önümüzdeki bir kaç 
gün içinde lngilterenin gönüllüler me -
selesini halletmek için hiç bir gayreti 
esirgemiyeceği kanaatini ileri sürüyor. 

Figaro gazetesi, Fransa maslahat -
gUzan Blondelin hemen İtalya harici· 
ye nazın Kont Ciano ile görüşmesi ih
timalinden bahsediyor. 

Roma siyasi mahfillerinin mütalea
sına terceman olan Ekselsiyor gazetesi 
de Kont Ciano'nun ispanyol meselesi -
nin halli için en iyi çarenin General 
Franko'ya muhariblik haklarının ta
nınması olduğunu İngiliz büyilk elçisi
ne telkin etmiıtir. 

İngiliz - Alman 

ekonomik görüşmeleri 

Londra, 20 a.a. - Hariciye ne.ıareti 
ile sıkı alflkası bulunan bazı mahfiller, 
Kont Ciano'nun Lord Pört'e ingiliz -
İtalyan anlaşmasının meriyet mevkii
ne girebilmesindeki teahhürden dola
yı teessürlerini bildirdiğini ve bu te
esaüf edilecek keyfiyet üzerine İngi
liz bilyük elçisinin dikkatini celbeyle
diğini kabul etmekte, fakat bunun, me
riyet şartlarına bakmadan anlaşmanın 
tatbiki teklifi olmadığını da kabul ey
lemektedir. Bundan çıkan netice, İn
giltere hükümetinin hala, anlaşmanın 
meriyet mevkiine girmesini, İtalyanla
rın İspanyadan çekilmesi şartına talik
te ısrar eylediğidir. 
Diğer bazı membalara göre de, Lord 

Pört, İngiltereye karşı cemilekar bir 
jest olmak üzere, İtalyanın anlaşmada
ki bazı maddeleri tatbik eylemiş bu
lunduğundan haberdar edilmiştir. Bu 
cümleden olarak, İtalyanın Libyadaki 
askerlerini anlaşmada musarrah hadde 
. odirmiş bulunduğu ve Arabistandaki 
.talyan politikasının yeni vaziyete in
tibak ettirilmiş bulunduğu bildirilmit· 
tir. 

Berlin, 20 a.a. - Birkaç hafta evel 
Berlin'de başlanarak Pantkot tatilleri 
sebebiyle tehir edilen ingiliz - alman 
ekonomik görilşmelerine, Londra'da 
yeniden başlanmıştır. Bu sebebden 
dolayı, alman hariciye nezareti genel 
direktörlerinden B. Vil ile ekonomi 
nezareti erkanından Bergman, bu ak
ıam tayyare ile Londra'ya hareket et-
miılerdir. 
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KIZILAY 
l\tilletin ve devletin şefkat 
ve yardım elidir, Ona aza 
ol. A ıınm. Kamarasında 
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Hayatı ucuzlatma 

yolunda tedbirler 

Eğlence yerleri, 
1 

sınema, plajlar 
bah,eler, barlar 

Yüzde 60 
ucuzhyor 

Eğlenceyi ve neşelenmeyi her kese
ye ve her seviyedeki kazanç sahihleri
nin yapabileceği bir halk itiyadı hali
ne getirmek gayesile devletin eğlen -
ce yerleri, bahçeler ve sinemalar du
huliyelerinin ucuzlatılması hakkında 
verdiği karar bütün memlekette çok 
büyük bir şükran ve sevinç hissile 
karşılanmıştır. Devlet tedbiri, iç tu
rizmin en hareketli merkezi olarak 
ilk defa lstanbulda tatbik edilecektir. 
Alınacak tedbirler, birer ·kanun mev
zuu ve umwni tedbir mahiyetinde ol
duğundan, ucuzlama, mevzii olmıya
cak ve bütün memlekete ş&mil buluna
caktır. 

İstanbul'da yapılan tetkikler ıu ne
ticeyi vermiştir: Bar, kafeşantan, mü
zik salonları, bahçeler, sinema ve 
plajlarda halktan alınan ücretler b~ş
te Uç nisbetinde ucuzlatılacaktır. Dun, 
İstanbul vilayetinin bütün kayma
kamları vali muavini B. Hüdai Kara-, . 
taban'ın reisliğinde toplan.-ak kendı 
mıntakalrında alınacak tedbirleri tet
kik ve tesbit etmişlerdir. 

Karar, temmuzun başında tatbik e-
dilecektir. 

fransada iki aile f adası 
Her yıl Fransada sayısız denecek 

derecede bir çok aile faciaları olu
yor. Son günlerde çok acıklı iki ha
dise daha oldu. Bunlardan birinin 
kahramanı, oğlu şimdi hapishanede 
bir katil olarak yatmakta olan serhoş 
bir babadır. Diğerinde de annesine 
bin bir kötülük eden serhoş bir evlad 
rol almıştır. 

Jül Devilier adında bir adam anne

siyle birlikte Malerb civarında bir 
köyde yaşamaktadır. Her gün bir ba
hane bularak yapmadığını bırakma

dığı karısı bundan altı ay evvel ken
disini bırakıp kaçmıştır. Bunun üze
rine Devilier de pılı pırtıyı toplaya
rak, annesinin yanına gelmiştir; fa
kat sık sık içeı:ı ve içki saatlerini kör 
kütük oluncaya kadar uzatan Devilier 
annesine de etmediğini bırakmamış
tır. Geçenlerde gene bir gün böyle 
serhoı olarak eve gelmiştir. Annesi
nin bütün gün ve akşam olduktan 
sonra da görünmediğine dikkat eden 
komıulardan bir kadın, merak edip, 
Devilier'in evine gitmiş. Kadıncağızı 
mutfakta baygın bir halde, yara ve 
bere içinde yerde yatar bir halde 
bulmuştur. Hemen koşup bir hekim 
getirmiş; Iakin serhoş evlad hekimin 
içeri girip zavallı anayı tedavi etme
sine engel olmuştur. Bunun üzerine 
polise müracaat edilmiş, polis yürek
siz evlldı zorla sürükliyerek karako
la, oradan da mahkemeye göndermiş
tir. Şimdi mahkeme, ödenmesine im
kanı olmayan yüksek ana hakkının 
cezasını tayin edecektir. 

Diğer hadi•e 
Hidisenin öbürü de Tuluzda ol

muştur: 

Tuluzda dokuz çocuklu bir kan 
koca yaşamaktadır. Cihan harbinde 
ağır surette yaralanmış olan yapı it· 
çisi Arman Turnige, devletten ma
lfıllük maaşı almaktadır. Fakat aldı
ğını yalnız kendi nefsine ve hem de 
içkiye tahsis etmektedir. Her gün 
evine sarhoş geldiği yetmiyormuı gibi, 
bir de üstelik kansını dövmektedir. 

Aç kalan dokuz çocuklu zavallı ka
dın, bu vaziyet karşısında ne yapaca
ğını şaşırmıştır. Hele Arman Turni
ye son yıllarda bir de motorsiklet ka
zası geçirdikten sonra zaptedilemiye
cek bir hal almııtır. 

Geçenlerde gece geç vakit gene 
adam akıllı serhoş bir halde eve gel
miş, yatağına girdikten sonra, çok
tanberi içinde bir hınç besleyen bü
yük oğlu Jan divarda duran av tüfe
ğini doldurarak yatak odasına girmit 
ve yatmakta olan babasına bir el ateı 
etmiştir. Ondan sonra on bet yaıında
ki küçük kardeşini çağırarak büyük 
babasının yanına gidip gizleneceğini 
söylemittir. Jan tevkif edilince, 
"babam artık annemle kardeşlerime 

işkence yapamaz değil mi? diye sor
muştur." 

ULUS 
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Güreşin istikbali 

Türkiye serbest güreş 
birincilikleri neticeleri 

cok ümid vericidir 

Ankara ıtadının ıyı hazırlanmıt 
iki ringinde iki gün arka arkaya 
memleketin dört bucağından gelen 
genç istidatların çetin mü11abakaları
nı bize seyrettiren GUreı federasyo
nunun, Türkün öz sporu olan, bu 
branşa verdiği ehemiyet istikbal için 
büyük ümidler vadetmektedir. 

On iki grup merkezinin temsil etti
ği altmış iki bölgenin seçme müsaba. 
katarından süzülerek Ankarada topla. 
nan altmış dokuz gencin birbirleriyle 
karşılaşmaları kuvvet ve cesaret te
celliyatının parlak numunelerini gös
termiş ve bir ideal için mücadele edip 
galebe çalmak zevk ve arzusunun bü
tiln gançlerimizde başlıca hedefi teş
kil ettiğine delalet etmiştir. 

Ring üzerinde, güreı kaidelerinin 
müsaade ettiği hududlar dahilinde, 
birbirini yenmek için biltün kudret 
ve kuvvetini aarfeden iki güreşçinin 
sert bir mücadelenin sonunda hakem
lerin kanrına mutavaat ederek ringi 
terketmeden evvel üstün arkadaıının 
faikiyetini samimiyetle kabul editle
ri, güreşin, Türkün muti, fakat mert 
ve cesur ruhuna en uygun gelen bir 
spor gubesi olduğunu bir kere daha 
isbat etmiştir. 
Güreş sporunun en salahiyet~ar ağ

zından, bu branşın müstakbelde ala
cağı şekil hakkında aldığım izahat 
kuvvetini cihana darbı mesel olarak 
kabul ettirmiş olan dedelerimizin ev
lidlarını onlarla aynı seviyeye yük
seltecek vaidleri ihtiva etmektedir. 

Güreş federasyonunun pek kısa bir 
zamanda hazırlayıp muvaffakiyetle 
başardığı (1938 Türkiye Serbest gü
reı birincilikleri) nin meydana çıkar
dığı ümid verici hakikatlar ıunlardır: 
Güreıin memleketin en Ucra köıele

rine kadar yayılmış bir spor branşı
dır. Sistematik bir talim ve terbiye 
görmemiş olan gençlerimiz bile tec
rübeli rakipleriyle kudret, kuvvet, 
bazan da bilgi itibariyle kıyaa edile
bilecek bir mevcudiyetdirler. Henüz 
meydana çıkarılamanııı, fakat istik· 
balde ağabeylerinden daha üstün birer 
yıldız olabilecek kabiliyetteki bir çok 
gençler memleketin hemen her köşe. 
sine yayılmıştır. Esaslı bir yayım 
prensipi ile tilrk gençliği pek kısa 
bir zamanda dev adımları ile ilerleye
cek evsafa maliktir. 

Vatanını seven ve sporun ulusal 
bünye ve arsıulusal alanda oynadığı 
rolü takdir edebilen her vatandaıın 
kalbini heyacanla çarptıracak olan 
yukarıki hükümlerin maddi bir şekil
de göz önüne konulabilmiş olması el
de edilen kazançların - belki - en 
büyüğüdür. 

Güreş sporunun, girmek üzere ol
duğu yol bu sporda yeni bir devir 
başlangıcı addolunmalıdır. Memleke
timizde bundan yirmi beş - otuz se
ne kadar evvel bir iki heveskar gen
cin alakasiyle u:yanmıya başlayan 
beynelmilel güre§ tarzı bir müddet 
sırf bu heveskarların himmet ve gay
retiyle 1stanbulda bir iki kuIUbde tat
bik edilmeye başlanmı§, bu alika ya
vaı yavat uyanarak heveskirl~rm 
adedi artmış, ve bu mahdut .faaalı.yet 
(Türkiye İdman Cemiyetlerı İttıfa
kmın) teşekkülü üzerine federasyona 
bağlanarak nizam altına almnııt spor
larımız meyanına girmiıtir. Teşkilata 
bağlanan bu sporun faaliyetinde der
hal bir inkipf mUp.hade edilmiştir: 
Teıvik müsabakaları yapılmaya ve 
beynelmilel .abalara el uzatılmaya 
karar verilmiıtir. 

Memlekette güreıin ilk müessisle
rinin isimlerini burada saygı ile yad
detmeyi kandime bir vazife bilirim: 
Bay Ahmed Fetgeri (Sabık güreı fe
derasyonu batkanı) Muallim Seyfi, 
Sami Karayel, la.uil Hakkı, Mual
lim Mazhar Kemal Türel ve daha 
isimlerini hatırlayamadığım ideal sa. 
bibi sporcular bugün bir varlık hali
ne gelmit olan beynelmilel tarz güre
şin memleketimizde ilk banileri ol
muılardır. 

1924 olimpiyadına ittirak edilmesi 
kararı üzerine gilret ıporumuz ilk 
defa olarak arsıulusal alana girmittir. 
Bu büyük milcadeleye hazırlanmak 
için Macaristandan bir antrenör ge
tirilmif, teknik husuaattaki noksanı
mız görülmüş ve yeni stil dahilinde 
çalışan gençlere yeni metodlar talim 
edilmiıtir. Teşkilatın maruz kaldığı 

Yazan: Seyli Cenap 
bazı müşkil!t yüzünden - tamamiyle 
olmasada - faaliyetini bir müddet 
durdurmuş olan federasyon 1927 se
nesinde Budapeştede yapılan Avrupa 
birinciliklerine, 1928 de de Amster
dam Olimpiyadında iştirak etmiş ve 
ecnebi güreş takımlarına karşı git gi -
de muvaffakıyetli neticeler almaya 
başlamıştır. Antrenörün nezareti al
tında çalışan gençler bir yandan sıkı 
bir idman rejimine tabi tutulurlarken, 
diğer taraftan bilgilerinin pratik sa
hadaki tecrUbesini arttırmak için Ma
car, Yunan Avusturya, İtalyan ... gibi 
muhtelif milletlere mensub kulüb ve 
milll takımlar ile müsabakalar yap
tırılmaya başlanmıştır. 

Bir yandan gilreşin teknik bakım
dan ilerlemesine çalışılırken, diğer ta
rafdan Ankara, Bursa, Kocaeli, Eski
şehir gibi bölgelerde de bu aporun tat
bikine başlanması için faaliyet sarfe
dilmiştir. 

Güreş sporuna yeni bir hamle veren 
faaliyetin batında Türkiye güreş fe
derasyonunun te~vik ve teıebbüaü ile 
baılanan Balkan birincilikleri gelir. 
Beı sene sırtı sıraya rakiblerini yene
rek Balkanlarda namağlup bir varlık 
göstermi\I olan türk güreşsiliği 1936 
Berlin olimpiyadında bir altın ve 
bir bronz madalya kazandıktan sonra 
dünyanının en parlak güreşçilerine 

malik olan şimal memleketleriyle boy 
ölçüşmeye karar vererek 1937 senesin
de bir şimal turnesi yapmı' ve 1938 ae
nesinöe de Avrupa Greko Romen gü
reş birinciliklerine iştirak etmiştir. 
Hududlarını hulasatan çizdiğimiz 

amatör güreş tarihçemizin gösterdiği 
veçhile güreşin bu milddet içinde ar
settiği vasıf onu beynelmilel alanda 
bir ..arbk olabilecek dereceye yükaelt
miş, fakat bazı imkansızlıklar karşı
sında bu sporun memleket bünyesinde 
ifial etmesi lazım gelen ehemmiyetli 
mevkiin ona tam bir tekilde verilebil
mesi kabil olamamıttır. 

T. S. K. güreı federasyonu başkan
lığını işgal eden genç ve faal şahsiye
tin vaidkir ifadelerin~n edindiğim 
neticeye göre: 

Türk güreşçiliği iki prensibe daya
narak ileriye doğru bir hamle yapa
caktır: 

1 - Arsıulusal alanda rakiblerine 
tefevvuk edecek kabiliyet ve kıymet -
teki gençlerin yetiftirilmesi, bu suret
le türk unaurunun haiz olduğu büyük 
vitalite ve enerji hasletlerinin bütün 
medeni dünya muvacehesinde her za
man isbat edilmesi. 

2 - 'Güreş sporunu memleketin en 
ıssız köşelerine kadar yayarak isti
dadh varlıkların seçilmesi ve bu geniş 
hareketin doğuracağı faaliyet ile 
memleket gençliğinin bu kültürel iş 
ile geni§ mikyasta ve yakınen alaka
dar edilmesi. 

İdman ve müsabaka vesaiti ikmal ve 
güref talim ve terbiyesinde kullanılan 
ihtisas sahibi arkadafların memleketin 
her tarafına yayılmaları temin edile
rek şehir, kasaba, hatti köylerin bile 
alakalandmlarak vilcuda getirilecek 
bu ulusal mesainin neticelerini en bed
bin bir muhakeme ile intaç etmek 
bile bu işin müstakbelde alacağı ehe
miyetirı ~,.recesini göstermeye kafi
dir. 

Su 
. . 

sergısı 

Anvers ile Lütiı arasında Belçika
nın ticaret yolları için büyük bir ehe· 
miyeti olan Alber kanalı adında bir 
kanal bitmek üzeredir. Öyle sanılıyor 
ki önümüzdeki yılın ilkbaharında 
seyrüsefere açılmıt olacaktır. 

Bu kanalın açılması münasebetiyle 
Lütitde mayıstan ikinciteırine kadar 
devam edecek olan enternasyonal bir 
su sergisi açılacaktır. Sergide su ile 
alakalı ne kadar mevzu varsa hepsi 
tefhir edilecektir. Suyun, balıkçılık
ta, vapur ve yelkencilikte, sporda, 
ilim ve teknikte oynadığı ehemiyetli 
roller ayrı ayrı tebarilz ettirilecektir. 
Suyun bilhaasa sanat ve moda üze
rinde oynadığı roller de vardır . 

Bütün bunlar 1939 Lütiş enternas
yonal sergisinde gösterilecektir. Bu 
serginin dışında su eğlenceleri, su 
sporu ve müsabakaları da yapılacak· 
tır. 

21 - 6 - 1938 

Japon 
bombordımanı 
altında Kanton 

(Başı 5 inci sayfada) 

tonı ona iştirak etmiştir. Bu, yıldı
rımları çeken şehirdir. Çine gelen 
ilk beyazlar, Macaoyu tesis eden 
portekizli gemiciler de buraya teca
vüz etmişler, fakat bozguna uğra
tılmışlardır. Daha dün, Kanton, 
Nankin'e şiddetle mujı:avemet eden 
cenup merkezi idi. İlk milli hqkü
met burada kuruldu. Burası, kor
kunç isyanların, kanlı ihtilallerin 
annesidir. Dünkü Çini parçalayan 
bütün cereyanlar burada teşekkül 
etmiştir. Bugün de onu birleştiren 
bütiln cereyanlar burada toplan
maktadır. Otuz yaşındaki bir kan
tonlu, dünyanın herhangi bir tara
fındaki bir adamdan daha çok facia 
görmüştür. Facia bizim kaderimiz
dir. Ve daha çok zaman evel, tüccar
larımız, bombaları, yangınları, katli 
amları, yağmaları bilançolarının kar 
ve zarar kısmna ithal etmeye başla
mışlardır. Şimdiye kadar Kanton, 
sinemalarını, tiyatrolarını, çalgılı 

kahvelerini, kumarhanelerini bu ka
dar az müddet kapamamıştır. 

Bu akşam bilyük akt. : ._-nüz Me
Lang-Frang'ı görmek ister misiniz? 
Bu aynı zamanda Saro-Bernar ve 
Mune-Sullidir. Hem erkek kahra
manları, hem kadın kahramanları 

oynar. Asyada bunun kadar meşhur 
adam yoktur. Tiyatr06unun orkes
trası çok enfestir. Bunu dinlemek i
çin halk biribirine girer. 

İşte ebedi Çinin bombardıman e
dilen bir şehrinin üstünde böyle ko
nuşuluyordu. En kalabalık mahal
lelerden kalın duman sütunları yük
seliyordu. 

Sokaktan bir sıhi imdad arabası
nın geçtiği ve bir canavar düdüğü
nün sesi işitiliyordu. 

Tokat yiyerek servet 
yapan adam 

Fransanın Gonlf Bufig kasabasında 
belediye seçimi yapılmaktadır. Nam
zedler listesinde Ponpur adında biri 
de yazılıdır. Bu zat, kasabanıı ileri 
gelenlerindendir ve en güzel villalar
dan birinde oturmaktadır; 

Hayatta servet y :r:ı her biri 
bir yol tutturmuş, akla hayale gelmi
yen çarelere baı vurarak para kazan
mışlardır. Ancak bu Ponpur'un tuttu
ğu yoldan pek az kimse yürüyebilir. 

Ponpur, Pariste saat tamirciliği ya
parak müteviz bir hayat süren bir a
dammış. Kolay kolay tahrik edilemi
yecek derecede sakin ve çarçabuk alın
mıyan bir insanmıt. 

Fakat, günün birinde bir kahvede o· 
tururken, yanı başında kağıd oynayan 
birine, "sizin yeriniz~ olsaydım, si
nek oynar ve partiyi alırdım; lakin 
siz pek kafasızca hareket ediyorsu
nuz." demiş. Bunu söylemesiyle sura
tına tokadı yemesi bir olmuş. Neye uğ
radığını şaşıran Ponpur, hiç sesini çı
karmadan kahveden gitmek üzere i
ken, orada hazır bulunan müşteriler, 

"böyle bir aşağılanmaya katlanılır 
mı? 1 Mahkemeye müracaat ederek 
hakkını ara!" Diye kendisini kışkırt
mağa başlamışlar. Ponpur kasaba mah 
kemesine müracaat ederek, kendisine 
tecavüz eden adamı dava ederek taz
minat istemiş ve mahkeme kendisine 
Uç bin frank tazminat verilmesine 
hilkmetmiıt 

Hiç beklemediği bir para böyle ko
layca kavuıtuğunu gören Ponpur, bu 

suretle, saat tamirciliğinden daha zah· 
metsiz bir şekilde gelir temin edile
bileceğini düşünerek müstakbel faa· 
liyetinin planını kafasında çizmiş ve 
nihayet başkalarını kışkırtarak dayak 
yemekle hayatını kazanmağa başla
mış ... Dayak yemek mesleğine atılan 
saatçi, bir ay içinde Uç kere tokatlan
mış ve üçünde de tazminat almış. 

Ponpur, yalnız kendi kasabası civa
rında faaliyette kalmamış, işi bilyüte
rek ta Parise kadar genişlemiştir. Ye
diği tokata karşı aldığı tazminat her 
vakıt yüksek bir öiçüyü bulmamakla 
beraber, günlerce bir saat başında göz 
nuru dökerek aldığı paradan kat kat 
fazla kazanç temin etmeğe muvaffak 
olmuş. İşlerine kesad girdiği bir gün, 
tramvayda giderken o kadar şiddetli 
bir tokad yemiş ki, kendini zabtede
miyerek sokağa yuvarlanıp düşmüş 

ve omuzundan yaralanmış; bu işten 
de beş bin frank kazanmış. 

Bu alış verişte, bir defada aldığı en 
büyük para on bin frank imiş; fakat, 
1:endisine de ucuza mal olmamış. Üç 
ay hastahanede yatmak mecburiyetin· 
de kalmış. 

Ponpur'un bugün güzel bir villası 
ve ölünceye kadar kendini geçindire· 
bilecek parası varmış. Üstelik bir de 
belediye azası oluyormuş 1 



H i K A Y E 
SİHİRBAZ 

Tam bu mevsimde idi. Uzun bir kış
~n çrkmış, tatsız bir bahar geçirmiş
tık. Yorgun ve asabi idim. Seyahate 
karar verdim. 
Hatırlatayım ki o zamanlar seyahat 

etmeğe karar verilebilirdi: Henüz kli
ring hesablarını, serbest döviz tedari
ki güçlüklerini bilmezdik. Bankaya 
gider, paranızı değiştirir, pauportu
nuzu cebir.ize koyar, çantanızı elinize 
alır, yola çıkardınız. 

Ben de öyle yaptım. Önce orta Av
rupada dolaştım: Karma karışıktı. Cc:
nuba indim; sıcak fazla idi. Akdenız; 
adalarını methettiler. Bunlarden biri
ni seçtim. İsminden bahse ne hacet 1 
Turizme hususi bir eherniyet veren 
ş.irin, portakallı, palmiyeli, çiçekli, o
telli, villalı, plajlı, kısaca turistin te
cessüsünü, rahatını, eğlence ve dinlen
me arzusunu tatmin eden bir cennet.. 
Fakat otellerinde, pUijlarında ve tenis 
kortlarında hangi kaynaktan geldikle
rini tayin edemediğim o kadar dil ko
nuşuluyordu ki gözlerimin zevkine di
mağımın huzurunu tercih ediyor, bir 

n danın çarnlıkla .. rna, bir gün bir 

balıkçı köyüne, bir başka gün bir bu
runda keşfettiğim kayalıklara sığını
yor, zaman gelip esperantonun insan
ları anlaşmazlıktan kurtaracağını dü-
şünüyordum. · 

Gene bir gün bir kıyı parçasında o
turup denizin her yerde bir olan söy
lenişlerini dinlerken, bilmem neden, 
orada yalnız olmadığımı hissettim: ba
şımı çevirdim. Biraz ileride ela gözlü, 
.mmral saçlı, genç ve çok güzel bir ka
dın gülümsiyerek bana bakıyodu. 
:iözlerimiz bir.ibirine. tı:sadüf ettiği 
aman bu gülümseme ıncı dişlerin de 

.ştirak ettiği küstahça bir gülme oldu. 
Ve gene bilmem neden, yanımda yer 

gösterir gibi ayağa kalktım. Bu tenha 
yerde rahatımı kaçırmış olmasından 
dolayı özür diliyerek güzelliği, zarif
liği ve oraları birden bire bir bahıreye 
çeviren harikulade kokusu ile ken:lini 
derhal affettirdi. 'l'ürk olduğumu bi
liyoı du. "Çünkü türkler çekingen ve 
samimi, münzevi ve hararetli adamlar-

dı." 

- Bunu nereden biliyorsunuz? 

- Kadın erkeği tanır 1 
Bu söze mim koymam lazımdı. 
Henüz diplomatça konuştuğumuz i-

çin fransızcanın ianesiyle anlatıyor
duk. Fransız değildi. Amerikah !Ill i
di, holandalı mı idi, rus mu, sırb mı, i
talyan mı? Fakat bunu merak etmt'ğe 
hiç lüzum yoktu. "Kadın erkeği tanır" 
demişti. Ben de "erkek kadını tanır" 
düşüncesiyle onun her zaman rastl:ın
rnıyan müstesna kadınlardan biri ol
duğunu anlamalı idim. Tesadüf bu 
müstesna kadını önüme çıkarmıştı. 
kendimi onun anladığı gibi sadt'ce er
kek değil, talihli bir erkek ::;aymalı i
dim. Yapmağa cüret ettiğim her ıaufe 
Yeni bir latifeye yol açtı. Fakat, ki
barca laubali, çok neşeli, yaşından bt'k
lenilmiyecck kadar cesur olan ve ina
nılmaz güzelliğini bir kalkan gibi Je
ğil, karşısındakine her an biraz daha 
emniyet ve samimiyet telkin eden bir 
vasıta gibi kullanan bu kadın ne cins 
kadınlardandı? Bir an aklıma şeytani 
bir fikir geldi: "Yoksa bu eğlence rr.u
hitine aşıkı tarafından getirilip c.•tel 
hesabı da görülmiycrck bırakılmış gü
zel olduğu kadar tecrübeli bir kadın 
olmasın?" Hatta, vaziyeti kavrıyabil
rnek ümidiyle bazı sualler de sordum. 

- Ne kocam var, ne aşıkım. Tanıa
rniyle hür, zevki için dünyayı dola~an 
bir kadınım, dedi, Ve ilave etti: Ha
Yatta sevdiğim aşk, aşkda sevdiğim de 
sadece gülüşüp sevişmektir. Ya siz? 

- Ben? ... Ben de aşağı yukarı sizin 
gibi düşünürüm. 

Pek sevimli, pek açık kalbli arkada-

Yazan: '? 

şu:ndan şun~ da öğrendim: O sonu gel
mıyen sevgılerden hoşlanmazdı. 

.-:- ~~kımız bir hafta sürecektir. 
~unku burada bir hafta daha kalaca
~~m. .. Sonra, size veda edip gidece
gım. Anlaştık mı? 

A~şama doğru gelip beni otelde bu
laca~ın~ vadetti. Ve sözünde dunıu. 
Benı dıvaneler gibi kendisine bağla
yıp .hakikaten de çıldırttrktan sonra 
otelın merd · · ·· · d • • ıvenı uzerın e ayrılırken 
ıl~rıde, dağ yolunda, bir beyaz köşkü 
gostere~e~ ertesi gün öğle yemeğini 
orada bırlıkte yiyeceğimizi söyledi. 
Ve emretti: 

- Kapıyı üç kere çalarsınız. 
. K.öşk güzel döfenmiş, aydınlık, za

r~ftı. Kapıyı eski harem ağalarına ben
z.~ye~ ~ak~lsız ve bıyıksız, kırışık yüz
lu bır ıhtıyar açtı. Dilsizmi§ gibi yal
nız merdiveni işaret etti. Merdiven 
başında, gene eski İstanbul konakla
rındaki halayıklar gibi gencce bir zen
ci kadın beni karfıladı. Sesini çıkar
madan önüme düşüp bir kapı açtı. 

~ünkü sevgilim beni içeri alıp kapıyı 
orterken boynuma sarıldığı için bu es
rarlı kabul ile zihnim iştiğale vakit 
bulamadı. 

Z~etsiz kazanılan muvaffa-kiyet, 
hangı erkeğe, o muvaffakiyetin mev
zuu olan kadın karşısında ezeli tanı
şıklık hissini vermemiştir? Halbuki bu 
sefer böyle olmadı. Benim için ideal 
olan kadını mı bulmuştum? Yoksa l;.ir
den bire mi sevmiştim? Ya öyle ise, a
ramızdaki bir haftalık misak nt' ola
caktı? Sözleri, okşayışları, hal ve tav
rı _Ye_P yeni id~, ?ünden bugüne değiş
mışn. Hem o ıdı, hem o değildi. 

Bir gün: 
- Sen sihirbaz mısın? dedim. 

- Şüphe mi ediyordun? 
Bunu söylerken cigara yakıyorJu. 

Kibritin ucu parmağına yapıştı. Bir 
kaç kere oğuşturduğu o penbe tırnak
lı güzel parmağı dakikalarca öptUm. 
Ertesi gün sordum: 

- Parmağın yara olmadı ya? 
- tyileşti. 
Ve hakıikaten parmağında yanığın 

ufacık bir izi bile yoktu. Fakat ı";ha 
e~t:~i gün yanık besbelli idi. "Abdal!" 
sozunü hak etmemek için 6CSimi çıkar
mamağı tercih ettim 

d 
~iraz sonra ayrıld

0

ık. Onu köşküne 
ogru "d . gı erken seven bakışlarımla 

tkalcib. e~tim. Ve sonra ben de çrkıp 
endısıni ilk .. dü~ü 
1 

gor g m kayalıkların 
yo unu tu,_ttu~. Orada kiminle karşı
laşsam begenırsıniz? O, kayahklar a-
rasında oturmuş balık t t d Ö 
1 

d • u uyor u. y-
e şaşır ım, öyle sersemi t" k" "f 

edemem. eş ım ı tarı 

Billur sesi ile bir kahkah t k. S h" b a a ara . 
-:d. ı ;rd adı:. olduğumu söylemiyo; 

rnu ı ın. e ı. 

Öyle sevinçle, öyle sarnimA b' d 
·1 ··1·· d k" k ı ır e a ı e gu uyor u ı oşa koşa evin .•. 
elbisesini deği§tirerek gene ko e gıkaıp 

. k . d şa oşa 
bır estırme yol an, ve yalnız ban b 
sürprizi yapmak için buraya ge~ .u 

d ğ h .. k mı' 
ol u una u mcderek boynuna sarıl-
drm. 

- Öbür gün artık gidiyorum, dedi 
Yarın erkenden köşke gel. · 

"Ayrılışın istirabını bana tattırma" 
diyecektim." Ayrılacağımıza üzüliiyor 
musun? Beni esefle anacak mısuı ?" 
sualini sorması için sustum. Misakı u
nutmamış görünmek lazımdı. Ve tah
min ettiğim gibi, ertesi gün, bu suali 
harfi harfine sordu: 

O zaman misakı unuttum: 
- Ayaklarınıza kapanıp, gitmeyin, 

demek istiyorum. Beni de beraber gö
türün, diyebilirdim. Fakat bu hariku
lade arkadaşlık böyle devam edebilir 
mi idi? Bundan korktuğum için şu ay
nalara ibzal ettiğiniz hayallerinizden 

uı.;us ~----------------------------~~~~----------------S --

(HAVA SEFERLERİ) 
Ankara • latanbul aruında 

pazardan maada her gün : 

Yeııilköyden hareket 
Ankaradan hareket 
Ankaradan 

cumartesi rünlerl 

9.30 
15.30 

14.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya ., 
Sah : Eee ve Çankaya ., 
Çarp.mba : Sebat ve Yeniııehir .. 
Perıembe : İstanbul eczanesi 
Cuma : Merke:ı 
Cumartesi : Ankara 

HALK ve YENl 

S1NEMALAR 

Seana saatleri 
Her iÜD 

YEN1 HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

14.45 
16.45 
18.45 

Cumarteıi ıünleri 
HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

Pazar ıünleri HALK YENİ 

11 11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

Geceleri tut 21 de 

Yanım ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat tehir: (1023-1024). - Sehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik 9C Havaıuı 
Anza Memurluiu: (1846), - Meıajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - T a k s i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samınpazarı civa• 
rı: (2806, 3259). - Yenitehir, Havusba
şı, Bizim tak•i: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven takti: (3848): Birlik takıi: (2333) 
- Çankırı eaddeıi, Uluı takıi: (1291). 

Otobüılerin ilk Vf' SOP 

Seferleri 
Sabah Aktam 
İlk Son 
sefer ıefer 

Ulus M. dan K. dere·ye 
K. dere'den Uluı M. na 

Ulu• M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Uluı M. na 

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

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

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

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

Yeniıehir'den Ulut M. na 
Uluı M. daıı Yeniıehir'e 

S. pann'ndan Akköprü'70 
Akköprü'den S. puan'na 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
cuo 
Cl.30 
7.00 
7.00 
7.00 

7.00 
-.-
7.00 
7.10 

6.15 
7.30 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

§ U. Meydanı ile btaıyoıı araaında her 
bet dakikada bir ıefer olup tren za. 
manlırı ıeferler daha lıktır. 

!I U. Meydanı ile Yenlıehlr, Babnhklar, 
Cebeci, Samanpazarı araamda saat s 
den 20 yo kadar vaaatt her beı dakika
d!': ıaat 20 den 21 e kadar bor on da
kıkada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve SO dakikada bir 
muntazam ıeferln vardır. 

~ Akt;amlan Uluı Meydanından saat 23 
dekı aon ıeferlerle bunların Uluı Mey
danına dönileleri ıinemalarm daiıhı 
saatlerine tlbidirler. 

Poıta Saatleri 
TeahhUtlli 18 e kadardır. 
Po•ta ıaat 19 a kadar İıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Tren Saatleri 

Haydarpaııa'ya Her aabab 8.20. Her 
akpm 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, per
•embe, cumartesi 
Toroı sürat.) 

Samıun hattına : Here-ün 9.35 (Kay•e· 
ri, Sıvu, Ama.ya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : HercQo 9.35 

15.00 
16.05 

Zonguldak hattı • 
Kırıkkale'ye rayotobüı " .. 

GONDELIK 

Hicrt - 1357 
Rebiül'ihir: 22 

S. D. 
Güneı: 4 27 

Rum' - 1354 
Haziran: 8 

S. D. 
Ak .. m: 19 44 

birini bana bırakın, şayet kabilse ... 
- Şayet kalibse mi? Bunu imkansız 

mı zannediyorsunuz? 

Yerinden fırladı. Baaamaklardan bi
rer birer düşen küçücilk çıngıraklar 
gibi, merdivende gülüflerinin akisle
rini itittim. Biraz sonra, kapıyı açıp 
tekrar içeri girerken, gene güle güle: 

- Ben ıihirbaı: değil miyim? diyor
du. İşte, &ördUğilnüz gibi karıınızda
yım. Aynalarda.ki hayallerime bakınız 
Sağ?aki aynaya, soldakine, arkadaki
ne, öndekine balı::ınız. Ve timdi, başı-
nızı · · çevırıp pencereden bahçeye bakı· 
nız ... 

. Ve 0 zaman hakikaten hayretler i· 
çınde kaldım; aklımı oynatıyorum, 
s~n?ım. o. bahçede, bir manolya ile 
bkır .ın~i: ağacı arasında, bir ilahe hey-
elı gıbı m•• ma · . . • .... vı uzanıp gıden denı-

ze dörunUı, kumral saçları rilzglrda u
çuşuyordu ... 

••• 
Hayran, seasiz ga9yolmu1 gibi hika-

Balta ile kafaları 
kesilenler 

Bedin, 20 a.a. - Alman istihbarat 
bürosu bildiriyor: 

Vatani hiyanct ciirmünden dolayı 
idama mahkum edilmiş olan dört ki
şi, balta ile kafaları kesilmek sure
tiyle idam edilmişlerdir. !dam edilen 
ler, üç kadın ile bir erkek olup aske
ri esrarı teslim etmekte oldukları ec
nebi memleketlerde komünist memur
ların yardımı ile cenubi Almanyada 
bir komUnist teşkilatı vücuda getır _ 
meğe teşebbüs etmişlerdir. 
MahkQmların hüviyetleri, faaliyet

leri ve idarn edilmiş oldukları mahal 
hakkında bir gUI1a rnallımat verilme
miştir. 

Fransa cumhurreisi Nevyork 
enternasyonal 

sergisine davet edildi 

Mahkemeferden · 
Ankara Oçüncü Svlh Hukuk Ha-

kimliğinden : • 
Ankaranın Yapracık köyünden Os

man oğlu ölü Mehmedin menkul emval 
ve hayvanatı 29.6.1938 çarşamba günü 
saat 10 da mahallinde bilmüzayede ve 
mahkemece aatılacağından talip olan
ların ayni günde mezkur köyde hazır 
bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

(1987) 3897 

Ankara 3 cü Sulh Hukuk Mahke -
mesinden: 

Ankaranın Ba~kir mahallesinden 
ve kavaf esnafından Ali İnce terekesi • 
ne aid saraçlar içinde kavafiye dükka • 
nındaki emvali 24-6-938 cuma günü sa
at 14 de mahallinde bilmilzayede satı • 
lacağından talip olanların aynı günde 
ve mezkur mahalde hazır bulunmaları 
lüzumu ilin olunur. 3884 

Malatya Aaliye Hukuk Mahke
mesinden : 

Paris, 20 a.a. - 1939 Nevyork en -
ternasyonal sergisi idare meclisi re- Malatyanın İsmetpaşa nahi~,ınin 
isi Mak Anneni, Reisicumhur B. Löb- Hıroğlu mahallesinden Bektaş oğulla
rön tarafından Elize sarayında kabul rından Mustafa oğlu Yusuf ile lsmet
edilmiştir. paşa nahiyesinin Mollakasım mahal-

B. Mak Aneni, Reisicumhur ve re- lesinden blü Emir Ahmed çocukları 
fikasını, sergi tertib heyeti namına küçük Mahmud ve Emir Ömerin va-
1939 da misafir olarak Amerikaya ser- sileri Bektaş oğlu İbrahim çavuş ve 
giye davet etmiştir. Reisicumhur, ge- dö~ü merkum emir Ahmedin karısı Şa
rek kendisinin gerek refikasının A- ıye aralarındaki 500 lira alacak dava
merika Birleşik devletlerini ziyaret sının yapılan duruşmasında: müddei
etmeyi ve bu daveti kabul eylemeyi aleyhlerden Şadiyenin ikametgahı 
şiddetle arzu ettiklerini bildirmiş, fa- meçhul olduğundan ilanen tebligat 
kat 1939 sonbaharında vukua gelecek icrasına mahkemece karar verilmiş ol
bir ziyaret için şimdiden kati bir ce- ~1uğundan mezbure Şadiyenin tarihi 
vab veremiyeceğini bildirmiştir. andan itibaren bir ay zarfında malı -

kemeye gelmeıi ve yahut bk vekil 

• • 
proıesı Memurlar kanunu 

müıte1arlar komisyonunda 
Müsteşarlar komisyonunca tetkik 

edilmekte olan yeni memurlar kanunu 
projesi tç Bakanlık hukuk müşavirinin 
reisliğinde tali bir komisyonun tetkiki. 
ne verilmişti. Tali komisyon proje ü
zerindeki son tetkiklerini bitirmiş ve 
projenin hükümlerini bugünkü ihti
yaçlara uygun bir şekle sokmuştur. 

Proje, çar§amba günü Başbakanlık 
müsteşarr. B. Kemal Gedeleç'in reis
liğinde toplanacak olan müsteşarlar 
komisyonu tarafından yeniden tetki
ke başlanacaktır. 

gôndennesi aksi takdirde hakkındaki 

muhakemenin gıyaben cereyan edece-
ği ilin olunur. 3900 

Harita Umum Md. 

Hesab makinası ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harita Genel Direktörlüğü 
plan tubesi için Poligon kemiyatı va
ziye hesabatı için bir adet hesap ma
kinesi ve 6 teferruatı eksiltme sure ~ 
tiyle ahnacaktır. 

2 - Eksiltme 30 • 6 - 1938 pertem-
be günü saat 15 de Cebecide Hrt. Gn. 

KIZILA YA tJYE OL I 

Asker evlad ve kardeşleri
·. mizin ve bütün muhtaç 'Va
tandaşlann yaralan sanl
sın, ihtiyaç1an kar§ılansm. 

l 
Drk. binasında aatm alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 800 lira ve 
i muvakkat .teminatı 60 lira olup vezne 
ı makbuzu veya teminat mektubu kabul 

, 

Ankara Borsası 

20 Haziran 1938 Fiatı 

Londra 
Ncvyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amr.tcrdam 
Bertin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 

C.EKLER 
A.cılıs 

6.23 
125.315 

3.-495 
6.595 

28.7825 
69.53125 
50.63 
21.3075 

1.14 
1.5375 
4.365 
6.9225 

23.6425 
24.92 

0.9375 
2.86 

36.37 

Kapanı• 

6.23 
125.SO 

3.495 
6.595 

28.7825 
69.53125 
50.63 
21.3075 

1.14 
1.5375 
4.365 
6.9225 

23.6425 
24.92 

0.9375 
2.86 

36.37 

olunur. 
4 - Taliplerin fennt prtnameaini 

görmek üzere her gün ve eksiltmeye 
girmek Uzere yukarda yuılı gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 

(1896) 3774 

Muhtelif cedveller alınatak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 ·Harta Gn. Drk. ihtiyacı için 14 a
det İnvar cetveli 30 adet 'Golyenin sür
gülü he5ap cetveli, 27 adet Deklinatu
var açık eksiltme ile alınacaktır 

2 • Eksiltme Cebecide Hart~ G 
Drk. binasında satın alma komisy~~ 
nunda 4 temmuz 1938 pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. 

3 • Muhammen bedeli 980 lira, mu
vakkat teminatı 73 lira 50 kuru~ olup 
makbuz veya banka mektubu kabul 0 • 

lunur. 

4 • İıteklilerin şubecindeki nümune
leri görmek üzere hergün ve eksiltme
ye girmek için de yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlarile beraber komis-
yona gelmeleri. (1965) 3886 

Tapu tescili 
~ya T~pu Sicilli Muhafızhğından 

Dılekçenın orta bekçilik mevkiinde 
kain şarkan kısmen Kerim bağı ve 
kısmen Konyalı Mustafa Fehmi bağı 
garben doktor Bahaettin bağı şimalen 
Kerim bağı cenuben Ragıp bağı ile 
mahdud 6135 metre murabbaı ölçüsün
de verginin 3175 adet umum ve 22 
numaralı bir kıt'a bağ meyhaneci A
lenko kızı Marikonun mülkiyetinde 
iken 25 sene evvel vefat eylediği ve 
mirasçıları da tehcire tabi tutulduk
ları cihetile hazine namına tescili 
Ankara Defterdarlığının 28. S. 1938 

341 - 262 
gün ve sayılı tezkeresile is-

5645 -5 
tenilmiştir. 

Tapuda kaydı bulunmıyan bu ba
ğın hukuki ve fenni cihetlerinin tah
kiki için 4-7-938 gününe rastlayan 
pazartesi günü saat 14,50 de mahalli
ne memur gönderileceğinden bu gay
ri menkul ile atakalı bulunanların res
mi vesikalarile birlikte mezkur gün 
ve saatte ya mahallinde tahkikat ya
pacak memura veya mezkur günden 
evvel 637 numara ile muhafızlığa mü
racaatları ilan olunur. (1985) 3896 

-
. Sı~~t liakanhğı 

Renkli afiı bashnlacak 
Sıhhat ve içtimai Muavenet V ekale

tinden : 
1 - Sağlık propagandası içirı nümıı

neleri vekalette mevcud (15) cins 
renkli afişin bastırılması kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale sıhhat ve içtimai muave
net vekaletinde teşekkül eden hususi 
komisyon marifetiyle ve 27.6.938 pa
zartesi günü saat (15) te yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate mikdarı 
(975) liradır. Teminatı muvakkate 
oakten komisyonca alınamıyacağından 
bunun daha evel vezneye yatır1lmış ol· 
ması ve makbuzunun zarfı içine konul
ması lazımdır. 

4 - Zarfların 27.6.938 günü saat 
(14) de kadar komisyona verilmiş ve 
zarf kapaklarının mühür mumu ıle 
mühürlenmiş olması şarttır. 

Şartnameler Ankarada sıhhat ve iç
timai muavenet vekaleti sağlık propa
gandası ve tıbbi istatistik umum mü
dUrl üğünde, lstanbulda sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlüğünde görüle
bilir. 

6 - Nümuneler sıhhat vekaletinde· 
dir. (1758) 3615 

. 

Ziraat bakanhğ1-.:-_ 
.. . . .._... - . 

Yeıil yonca münakasası 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Seroloji Müessesesi Direktörlü· 
ğünden : 

1 - Müessesede mevcud tecrübe 
hayvanlariyle serom beygirleri için 
40000 na. 50000 kilo yeşil yonca açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 1250 lira
dır. 
3- Muvakkat teminatı 93 lira 75 ku

ruş olup banka mektubu veya vezne 
makbuzu ve devletçe kabule şayan ha
zine tahvili. 

4 - İhalesi 27.6.938 pazartesi günü 
saat on beştedir. Şartnamesi müdüri
yeten bedelsiz verilir. 

S - 2490 sayılı kanunda yazılı şart
ları haiz olan isteklilerin muayyen 
gün ve saatte ziraat vekaleti muhasebe 
direktörlüğünde toplanacak olan ko· 
misyona müracaat etmeleri. (1877) 

3652 

Madrid 
Varıova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Mor.kova 

32.1225 
23.67 

32.1225 
23.67 

ESHAM VE T AHVILA T 
1933 türk borcu I 
Sıvas - Erzurum 

hattı İs. I 

19.075 

98.50 

19.075 

98.50 

1\\ UJ ~l~A l» A 
.. _______ ..) 

İzmir Enternasyonal 

Fuanno hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

yeyi dinliyorduk. 
Süleyman: 
- Anladım, dedi. Ender tesadüf e

dilen çok güzel iki ikize tesadüf et
miştin? 

- Senden bir şey gizlenemez ki ı. .. 
Fakat benim yeri~e hanginiz olsay
dınız bahçeye bakarken gözlerinize i
nanamazdın ez ..• 
idi bunlar? 
bunlar? 

- Sihirbazın, yahud sihirbazların 
~.ihri böylece kayboluverdikten sonra 
ust tarafını öğTenmeğe lüzum var mı? 

CAN KUQTAD.I~ 

t 
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lacaktır. 

RESMİ İLANLAR 
3 - İstekliler şartnamesini 14-0 ku

ruş mukabilinde Çanakkale Mst. Mv. 
satın alma komisyonu, İstanbul leva
zım amirliği satın alma komisyonu, 
Ankara levazım amirliği satın alma ko
misyonu, ve İzmir levazım amirliği sa
tın alma komisyonlarından görebilir
ler . 

[ .. Aske;i.ik işleri .. · ı 
Orta askeri ehliyeti 

olanlar hakk1nda 
Şose yaptırılacak 

. M. M. bakanbğı 

Bir mimar alınacak 
M. M. V. Hava Mü&tetarlığmdan: 

Hava müsteşarlığının göstereceği 
yerde çalıştırılmak üzere (210 - 165) 
lira aylık ücretle bir mimar alınacak
tır; isteklilerin aşağıdaki yazılı evrak 
lariyle Ankarada M.M. vekaleti hava 
müsteşarlığına, İstanbulda hava aktar
ma anbarı müdürlüğüne müracaat et
meleri. 

Talip fazla çıktığı takdirde mÜsaba· 
ka imtihanına tabi tutulacakları ilan 
olunur. 

1 - Türk olmak. 
2 - Mimarlık diplomasını haiz bu

lunmak. 
3 - Askerliğini bitirmiş ve diğer ve

kaletlerle ilgili olmamak. 
4 - Ecnebi kadın ile evli bulunma· 

mak. 
5 - sağlık durumu yerinde olmak 
6 - Hüsnü hizmet ve hüsnü hal 

vesikalarını hamil bulunmak. 
7 - Uç adet vesika fotoğrafı. 

3872 

6 adet tezgôh ahnacak 
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. 

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

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 hazır 
bulunmaları. (1814) 3703 

Kompirime (Orbahk 
sebze ah nacak 

M. M. Vekaleti S&tın Alma Ko

misyonundan : 

1) Beher çiftine tahmin edilen fia
tı yirmi beş kuruş olan ( 40.000) kırk 
bin çift porsiyon komprime çorbalık 
sebze pazarlıkla satın alınacaktır. 

2) Pazarlığı 23. 6. 938 perşembe gü
nü saat (11) on birdedir. 

3) İlk teminatı 750 liradır. 
4) Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o

larak her gün öğleden sonra M. M. 
vekaleti satın almadan ahnrr. 

5) Pazarlığa gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcsaikle ve te
minatiyle birlikte belli gün ve saatm
da Milli Müdafaa Vekaleti satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(1938) 3828 

Ekmek torbahk llez ahnacık 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komiı. 

yonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edileon 
fiatı doksan beş kuruş olan (90.000) 
doksan bin metre ekmek torbalık be,., 
kapalı zarf usulü ile münakasaya ko-

nulmuştur. 

2 - İhalesi 24.6.1938 cuma günü sa
at 15 dedir. 

3 - llk teminatı (5.525) beş bin beş 
yüz yirmi beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (528) ku
ruf mukabilinde M.M.V. satın alma 
komiyonundan alınır. 

.) - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle temınat 
ve teklif mektupları ile birlikte ihale 
saatinden en az bir saat eve) komisyo 
na vermeleri. (1308) 2691 

Bir elektrik fen memuru 

ah nacak 
MM. V. Hava Müateıarhğından: 

Diyarbakır tayyare alayında çahş· 
mak üzere bir elektrik fen memuru a
lınacaktır. 

Verilecek ücret asgari (108) azami 
(210) liradır. 

İsteklilerin evraklariyle birlikte 
Ankaradakiler Ankarada hava müste
şarlığına, İstanbuldakiler İstanbulda 
Yeşilköyde hava aktarma an.barı mü
dürlüğüne, tzmirdekiler İzmir tayya
re alay komutanlığına ve Diyarbakır
dakiler de Diyarbakır tayyare alay ko· 
mutanlığına müracaatları. 

A. Levazım Amirliği 

Sığu eli ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

caktır. Muhammen fiatı 9600 lira mu
vakkat teminatı 720 liradır. 
4- Münakasaya iştirak edeceklerin 

bildirilen günde ve tayin edilen eksilt
me saatından bir saat evci teminat ve 
teklif mektublariyle icab eden sair ve
sikanın komisyonuna tevdii ilan olu-
nur. (1847) 3735 

4- Taliplerin ihaleden bir saat evel 
teminat akçeleri olan 2100 lirayı ve 
ihale kanununun 2-3 üncü maddele
rinde vesaik ile bir saat evel komis
yona müracaat etmeleri. (1970) 3890 

Münakasa durdurulması 

Ankara Aakerlik Şubesinden : 
Yedek subay olmak şartını haiz ve 

kısa hizmetli olarak askerliğine ka
rar verilmiş ve fakat henüz askerli
ğini yapmamı9 olanlardan orta aske
ri ehliyetnamesi bulunanlar 1 tem
muz 1938 de yedek subay okulunda 
bulunmak üzere 25 haziran 1938 de 
şubeye gelmeleri ilan oh~nur. 

(1966) 3887 

Ankara Vüiliğindetı : 

Keşif bedeli (66190) liradan ibare t 
bulunan Ankara - Kızılcahamam yo
lunun 33+34 ile 43+000 inci kilomet
releri arasında blokajh şose inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

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

1 - Eksiltmede olan itler: Tekirda
ğın 125.000 kilo sığır eti ve Malkara
nrn 70,000 kilo sığır eti. 

2 - Kapalı zarf µsuliyledir. 
3 - Tekirdağ sığır etinin muham -

men bedeli 35.000, Malkaranın 18.2~0 
liradır. 

Jade yağ ahnacak 
Ankara Levazan Amirliği Satın 

ma Komisyonundan : 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Al· Alma Komisyonundan : 

Demiryolları 

İstekliler teklif mektupları Tiacret 
odası vesikası ve (4964) lira (25) ku
ruşluk muvakkat teminat mektubu 
veya makbuzları ve Nafıa vckiletin~ 
den 1938 takvim yılına mahıuı ola· 
rak aldıkları müteahhitlik vesikala· 
riyle birlikte sözü geçen günde aaat 
on dörde kadar encümen reisliğine 
vermeleri. 

4 - Tekirdağ etinin muvakkat te· 
minatı 2625. Malkaranm 1365 Hradır. 

5 - İhalesi Tekirdağrn 4 t~mmuz 
938 saat 11 de Malkararun aynı günde 
saat 15 de Tekirdağında yapılacaktır. 

(1809) J~50 

Sığır veya ke(i eli alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon müesseseleri 
ihtiyacı olan 300.000 kilo sığır veytı 

' keçi etinin kapalı zarfla eksiltmesin
de verile!'l fiat pahalı görüldüğünden 
pazarlıkla eksiltmesi 23 haziran 938 
saat 15 de Ankara levazım amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Mı.:.:ıammen bedeli 120.000 lira 
ilk teminatı 7250 liradır. Şartnamesi 
600 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınabilir. Kanuni ticaret odası ve bu 
işlerle uğraşıp teahhüdünü ifa ettiği
ne dair resmi makamlardan alınacak 
vesikalarla belli vakıtta komisyonda 
bulunmaları. (1901) 3819 

Sadeyağ ahnacak 
Ankaar Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Manisada tümen merkez kitaa
tiyle hariç garnizonlardaki kıtaatın ih
tiyacı bulunan 30000 kilo sade yağ ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 23.6.938 perşeı:nbe günü 
saat 17 dedir. 

3 - Tahmin bedeli 27000 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 2025 liradır. 
5 - Sade yağ şartnamesi her gün 

Manisada tümen satın alma Ko. nun
da görülebilir. 

6 - İsteklilerin ihale kanunun 2. 3. 
maddelerinde istenilen vesaiki haiz ol-
makla beraber teklif mektublarını iha
le saatinden bir saat cvel tümen sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(1726) . 3499 

12.000 kilo sadeyalı ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Komiıyonundan : 

1 - Babaeski civarında bulunan kı 
taatın ihtiyacını temin etmek üzere 
12000 kilo sade yağı kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Vizede askeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Şart

namesini görmek isteyenler her gün 
komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme 3.7.938 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 16 da yapıla-

1 - Vize civarında bulunan kıtaa
tın ihtiyacını temin etmek üzere 12000 
kilo sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme Vizede askeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Şart

namesini görmek istiyenler her gün 
komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltmesi 3.7.938 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 11 de yapıla
caktır. Muhammen fiatı 10800 lira mu
vakkat teminatı 810 liradır. 

4 - Münakasaya iştirak edeceklerin 
bildirilen günde ve tayin edilen ek
siltme saatmdan bir saat cvel teminat 
ve teklif mektublariyle icab eden sair 
vesikanın komisyona tevdii ilan olu-
nur. (1844) 3734 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

Lüleburgaz merkez birliklerinin ih
tiyacı olan 190000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. Mu
hammen bedel 57000 lira, muvakkat te
minat 4100 liradır. Münakasa 22 hazi
ran 938 ~arşamba günü saat 16 dadır. 
Şartnameyi okumak isteyenler her 
gün münakasaya iştirak edeceklerin 
938 senesine aid ticaret odası vesika
larile belli gün ve saatten bir saat evet 
mektublarını komisyona vermeleri. 

(1725) 3498 

sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Niğde ve Bor garnizonlarında
ki birliklerin bir senelik ihtiyacı olan 
86200 kilo sığır eti kapalı zarf uıuliy· 
le alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 27.6.938 pazartesi 
saat 9.30 da tümen arttırma 
nunda yapılacaktır. 

komisyo-

3 - Sığır etinin muhammen bedeli 
15534 lira olup ilk teminatı 1165 lira
dır. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün 
komisyonda görür ve parasız alabilir. 

(1810) 3651 

Sr ğır eti ah nacak 
Ankara Levazım Aınirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri 

ihtiyacı için 100.000 kilo sığır eti ka
palı zarf usulile satın alınacaktır. Sı
ğır etinin beher kilosu 28 kuruştan 28 
bin lira biçilmiştir. 

2 - İhalesi 6 temmuz 938 çarşamba 
günü saat 16 da Çanakkale Müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda yapı-

5 kalem y·ulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı M. Bedeli l. teminat Ek. Şekli Ek. tarihi Saat 

Yulaf 360 18000 1350 Kapalı. Z. 7/ Tem./ 938 16 
,, 360 18000 1350 ,, 8/ ,, / ,, 11 
,, 480 26400 1980 ,, 8/ ,, / ,, 16 
.. 480 24000 1800 ,, 9/ ,, / ,, 11 
,, 720 36000 2700 " 11/ " / .. 16 

1 - Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan yukarda yazılı beş kalem 
yulaf ayrı ayrı ihale edilecektir. Şartnameyi okumak isteyenler her gün 
münakasaya iştirak edeceklerin 1938 senesine aid ticaret odası vesikalari
le birlikte ihale.den bir saat evvel Lüleburgaz Tüm satmalma komisyonu-
na müracaat etmeleri. (1971) 3891 

1000 ton buğday kırdırılacak 
Ankara Levazım Amirliğ'İ Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Kor birlikleri ihtiyacı için krrdmlacak olan 1000 ton buğdayın pa
zarlık suretile münakasasr yapılacaktır. 

2 - İhalesi 24-6-1938 cuma günü saat 16 da Çorluda kor satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün İ&tanbul Ankara levazım 
amirlikleri satınalma komisyonunda ve Çorluda kor satmalma komisyonun
da görebilirler. 

4 - tık pey parası aş::.ğıda yazılıdır. 
5 - Talipler kanunun 2-3 üncü maddelerindeki belgelerile birlikte bel

li gün ve saatte Çorluda kor satınalına komisyonuna müracaatları. (1930) 
Öğütülecek Hangi garnizon 
buğday mikdarı Muhammen B. Muvvakkat T. için old~ğu 

Kilo Lira Lira 

382661 8059 587 Kırklareli 

98765 2353 177 Vize 

137037 3160 237 Pınarhisar 

60500 1252 94 Al pullu 

182716 2894 217 Tekirdağ 

54321 1295 97 Malkara 

84000 1787 134 Çorlu 

1.000.000 20800 1543 

ı - Ankara garnizonu için 2.1 ha.ıi
ran 1938 saat 14 de Ankara levazıma
mirliği satın alma komisyonunda ek
siltmesi yapılacağı ilan olunan 40000 
kilo toz şekerin eksiltmesinden sarfı 
nazar edilmiştir. Alakadarların malu
mu olmak üzere ilan olunur. (1984) 

3895 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
birliklerin ihtiyacı olan 60000 kilo ko
yun etinin kapalı zarfla ihalesi 8 tem
muz 1938 cuma günü saat 16.30 da yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 23400 liradır. 
İlk teminatı 17 55 liradır. Şartnamesi 
hergün öğleden evel komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2-3 maddelerinde yazılı vesikalar
la ihale gün ve saatinden bir saat eve
line kadar teklif mektuplarını Fındık
lıda komutanlık satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (1967) 3888 

Sığır veya ke~i eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
birlikler ihtiyacı olan 180000 kilo sığır 
veya keçi etlerinden fiatı ucuz olan 
sa.tın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 
8 temmuz 1938 cuma günü saat 16 da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen ıbedeli sığır etinin 
59400 ve keçi etinin 37800 liradır. İlk 
teminatı sığır etinin 4220 ve keçi eti
nin 2835 liradır. Şartnamesi 297 kuruş 
mukabilin.de verilebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2-3 ci maddelerin
de y8.2ılı vceikaladle ihale gün ve aaa.-
tinden en az bir saat eevline kadar tek
lif mektuplarını Fındıklıda komutan
lık satın alma komisyonuna ve~leri. 

(1968) 

Baş bakonhk 
Nazil Ansoy hakkmda 

Baıveki.let Devlet Meteoroloji İ§"' 
leri Umum Müdürlüğünden : 

Umum müdürlüğümüz klimatoloji 
şubesi ikinci sınıf asistanlığında 20 li
ra asli maaşla çalışmakta iken Na.ıilli 
meteoroloji istasyonu asistanlığına 

naklen tayin edilen Nazif Arısoy'un 
1559 sayılı kanun mucibince harcirahı
nı almak ve yeni memuriyet emrini te
bclluğ etmek üzere üç gün zarfında 
Umum müdürlüğümüze müracaatta 
bulunması ve aksi takdirde müstafi ad
dedileceği ilan olunur. (1989) 3898 

. . .. ....... . ............ .. .. 1 
ı Bayındırlık Bakanlığı • "'';tt"\ıt •• .., "........ •••• •••• .. :A:ı*ııl" 

Yapı iıleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 

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

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

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

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü· 
teferri evrak 340 kuruş bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 4648 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve nafıa vekaletinden 1938 
senesinde alınmış yapı müteahhidliği 
vesikası ibraz etmesi ve yaptığı en bü
yük işin 40.000 liradan aşağı olmaması 
lazımdır. 

5. İstekliler teklif mektublarını i· 
kinci maddede ya.ıılı saatten bir saat 
evetine kadar yapı eksiltme kOl'l'lisyo -
nu reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
meleri lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul «:dil-
mez. (1766) 3639 

Kesilmemiı odun ahnacak 
Devlet Demiryolları Umumi lda. -

resinden: 
Ankaradaki ikinci işletmenin ya

kımlık ve fayraplık ihtiyacını temin 
için yarısı meşe ve yarısı gürgen ol
mak üzere 300 ton kesilmemiş odun a
çık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Odunlar; Ankara - İzmit, Ankara -
Zonguldak arasındaki istasyonlardan 
her hangi birinde en geç 31.8.938 tari
hine kadar vagon içinde teslim edilmiş 
olacaktır. 

Muhammen bedeli 2250 liradır. İs
teklilerin %7.5 nisbetinde muvakkat 
teminatlarını yatırarak 6-7-938 tarihi
ne müsadif çarşamba günü saat 15 de 
Ankarada ikinci işletme binasındaki 
komisyona müracaat etmeleri. 
Şartnameler Ankarada ikinci, Hay

darpaşada birinci işletme kalemleriyle 
İzmit, Doğançay, Geyve, Mekkece, 
Derbent, Balıkısık, Kayadiıbi, Tefen, 
Çaycuma ve Zonguldak istasyonların
da parasız olarak verilmektedir. 

(1956) 3875 

Renkli veya beyaz üstüpü 
ah nacak 

D. D. Yolları Satm Alma Komis
yonundan: 

Muhanunen bedeli 36400 liran olan 
130 ton renkli veya beyaz üstüpü 7 • 7 
- 938 perşembe günü saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile Ankara.da idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu ite gimıek isteyenlerin 2730 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, nafia müteah
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 182 kuru1ta Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta
dır. (1934) 3874 

Kazalar 
Satıhk hamam 
Divriki Vakıflar Memurluğun.

dan.:: 
Alikaya vakfından Acı hamamın mül
kiyetinin satılması kapalı zarf usu
lile 1-7-1938 cuma günü saat 15 de i
hale muamelesi yapılmak üzere artır
maya konulmuştur. İstekli olanların 
artırma şartlarını anlamak ve almak 
için Ankara vakıflar müdürlüğü vası
tasiyle Divrigi vakıflar memurluğu
na ihale gününden evvel müracaat ey-
lemeleri ilan olunur. 3903 

İstekliler keşif ve şartnameyi Na
fıa müdürlüğünde her gün görebilir· 
ler. (1775) 3584 

Ankara Belediyesi 

Bir mühendis ve bir 
fen memuru alınacak 

Ankara. Belediye Reisliğinden: 
Belediye su işleri müdürlüğüne 300 

lira ücretli bir mühendis ile 130 lira 
ücretli bir fen ~emuru alrnacaktır. Su 
işlerinde çcılışmış olanlar tercih edilir. 
Aşağıda yazılı evrak ile birlikte bele
diye reisliğine müracaat edilmesi. 

1 - Fotoğraflı istida. 
2 - Tercümeihal 
3 - Hüviyet cüzdanı sureti 

(1964) 3885 

Parke döıeHirilecek 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Gazi muallim mektebi yanında
ki !ola parke döşenmesi işi on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuı -
tur. 

2 - Keşif bedeli (899,44) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (75) liradır. 
4 - Keşifname ve şartnamesini gör• 

mek isteyenlerin her gün yazı itleri 
kalemine ve isteklilerin de 24 haziran 
938 cuma günü saat onbuçukda beJedj. 
ye encümenine müracaatlan. (1829) 

3656 

Krezil ve so 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Sıhhat işleri için 3000 kilo kre
zil ile 3000 kilo solfat döfcr on bef güıı 
müddetle açık eksiltmeye konulmu•· 
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 günU 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1831) 3658 

75 saat sandığı yapt1rılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresine yaptırılacak 75 ta· 
Karaınan Kazası Kaynıakamlı- ne saat sandığı on beş gün ı:nüddetle a· 

çık eksiltmeye konulmuştur. 
ğmdan : 

Vahlı okul binası yaphr1lacak 

Karaman kazasının Zengen köyüne 2 - Muhammen bedeli (340) lira· 
bir yatılı okul yapılacaktır. Bedeli dır. 
keşfi 3586 lira 76 kuruştur. İhale gü- 3 - Muvakkat teminatı 24 liradır. 
nü 25-6-938 günüdür. Taliplerin ve 4 -- Şartnamesini görmek isteyenle-o 
fazla izahat almak isteyenlerin Kara- rin her gün yazı işleri kalemine ve is· 
man kaymakamlığına müracaat etme, teklilerin de 21 haziran 938 salı günii 
leri ilan olunur. 3660 1 saat on buçukta belediye encümenin• 

müracaatları. {1832) 3659 
~---~~--------------~~! 

Kirahk dükkôn ve mağazalar 
Ankara Belediyeain.d.en : 

Kapı No: Aylık icarı Senelik muvakat Te. 

89 Tuhafiyeci dükkanı 80 
91 İnşaat malzemesi ,, 105 
93 Hırdavatçı dükkanı 70 
2 Orman çiftliği mağazası 160 
4 •• ,. şarabhanesi 140 
7 Otel altındaki depo 15 

5 " " .. 10 

72 
94,50 
63 

147 
126 
13,50 

9 
1 - Yukardaki nilmero ve isimleri yazılı dükkan ve mağazalar on bef 

gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen b.cdelleri yukarda yazılmıştır. 

3 - Şartnames.ini görmek isteyenlerin her gün yazr işleri kalemine ve 
isteklilerin 24 hazıran 1938 cuma günü saat on buçukta Belediye Encüme· 
nine müracaatlarL (1830) 3657 

Kiralık arsa 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen Mu Yak kat 
kıymeti teminatı Vakıf 

No. Nevi Mevkii Lira Lira 
50 4 82 Arsa ~ankmkapı 

Yukarıda evs~fı yazılı vakıf arsa teslim gününden 31 mayıs 939 günü• 
~11111111111111111111111111111111111111~ ne kadar olan kırası on gün müddetle artırmaya konulmuştur. İhale 22.6.938 

: METROPOL BAR = çarşamba günü saat 16 da vakıflar umum müdürlüğü varidat müdürlüğünde 
:_ : yapılacaktır. Tutmak ve şartlarını görmek isteyenlerin adı geçen müdürlü· 

(1926) 3873 3825 ,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllli=' ğe müracaatları. (1852) 3709 
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· Fabrikalar 
250 ton ~ili küher~ilesi ahnacak. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satın Alma Komiayonun
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 mektublarmı 
mezkur günde saat 10 na kadar komiı· 
yona vermeleri ve kendilerinin de 249t.J 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezk\ir gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (1880) 3700 

370 ton elektrolit tutya 
ah nacak. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satm Alma Komisyonun
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. Talible
rin muvakkat teminat olan (4395) lira
yı havi teklif mektub?arını mezkur 
günde saat 10 na kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saik le mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (1801) 3701 

7 ton antimon alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

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 ı ı de kapalı zarf ile ihale edi~c
cektir. Şartname parasız olarak komıs
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 komisyona müracaatları. 

(1802) 3702 

Yevmiye en az 500 ve en 
~ 1'00 1110 llestere te 

rende lalaıı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 

Azami ve asgari miktarları yukarda 
yazılı ve tahmin edilen bedeli 1856 lira 
25 kuruş olan talaşlar 6. temmuz -938 
s;arşamba günü saat 1 O da açık arttır -
maile satılacaktır. Şartname parasız o
larak komisyondan ·verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 139 lira 22 ku
r.uş ve 2490 sayılı kanunun Z ve 3 mad
delerindeki vesaikle sözü geçen gün ve 
saatte komisyona müracaatlan. (1953) 

3836 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Aşağıda yazılı ebat ve miktarl~rda 
olmak üzere ceman 1000 metre mıka
bı çam tahtası alınacak. 

400 Metre Mikabi 4,00 x 0,22 x 0,25 m. 
,400 Metre Mikabı 4,00 x 0,20 x 0.25 m. 
ıoo Metre Mikabı 4,0P x 0,18 x o,ı5 m. 

Tahmin edilen bedeli ( 45.000) lira o
lan yukarıda ebat ve miktarı yazılı ce
man 1000 metre mikabı çam tahtası as
keri fabrikalar umum müdürlüğü An
kara satın alma komisyonunca 13 - 1 • 
Q38 çarşamba günü saat 11 de kapalı 
.zarfla ihale edilecektir. 

Şartname (2) lira (25) kuruş m~ka
bilinde komisyondan verilir. Talıpl~· 
rin muvakkat teminat olan (3375) lı
rayı havi teklif mektublarını mezkur 
günde saat 10 na kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. 

(1887) 3830 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

6000 paket 5,5 x 40 mm. kulp vidası 
6000 paket 5 x 3,5 mm. kuşak vidası 
2500 kilo perçin çivisi alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 5930 lira olan 
yukarıda miktarı ve cinsi yazılı mal· 
zeme Askeri Fabrikalar umum müdür
lüğü Ankara satın alma komisyonunca 
14 - 7 - 938 perşembe günü saat 11 de 
kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. 
Şartnamesi parasız olarak komisyon
C: .. n verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
44 lira 75 kuruşu havi teklif mektub
arını mezkur günde saat 10 a kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 

ULUS -11-

de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad· 
delrindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona vermeleri. 

{1898) 3871 

Polis 
Kaput satın ahnacak 

Emniyet Umum Müdürlüğün -
den: 
ı - Dairede mevcud nilmunesi ve 

fartna.meııinde yazılı vaaıfları dah\lin
de zabıta memurları için azı 2500 ço
ğu 3000 adet kaput 23.6.938 perşembe 
günü saat ıs de kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Beherine 18 lira fiyat tahmin 
edilen bu kaputlara aid şartnameyi al
mak ve nümunesini görmek isteyenl~
rin umum müdürlük satın alma komis
yonuna müracaatları. 

3 - Ekıiltmeye girmek isteyenler 
4050 liralık teminat makbuz veya ban
ka mektubunu muhtevi teklif mektub
lariyle 2490 sayılı kanunun 2-3 cü mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte 
münakasa günil saat 14 de kadar ko-
misyona vermeleri. (1689) 3474 

4 0 

Vilayetler 
Muhtelif et ahnacak 

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

MüdürlüğUnde görebilirler. 
3 - Eksiltme 6·7-938 tarihine rast

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2850 liralık muvakkat temi
natı gösterir Ziraat Bankası makbuzu 
ve yahut Banka mektubu vermesi ve 
bundan başka atağıda gösterilen ve
sikaları ibraz etmesi lbımdır. 

A - Nafıa Vekiletlnden ahnmı' la
akal 25.000 liralık müteahhitlik vesi
kası. 

B - 1938 yılına aid ticaret odmu ve-
sikası. • 

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

5 - Teklif mektupları üçüncü mad
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar daimi encUmen reisliğine ve
rilmit olmalıdır. Posta ile gönderilen 
mektupların mühilr mumu ile kapan
mıt olması ve mezkQr saatte gelmiş 

bulunması lazımdır. Posta teahhürle
.. i nazarı itibare alınmaz. (1982) 3894 

Göcmen evleri yaptmlacak 
lzmir lakin Müdürlüğünden : 

latanbul Sıhi MüNSeMtler Arttır- 1 - Beheri 565 lira 40 kuruş muham-
ma ve Eksiltme Komisyonundan: men keşif bedelle Bergamanın Kınık 
Karaman nahiyesi merkezinde 20 ve Menemen 
eti 100800 - 120500 40: kazası merkezinde 14 şehir tip göçmen 
Dağlıç 75000 - 75000 47: eviyle beheri 542 lira 26 kuruş muham-
Kuzu 23800 - 31800 47: 9049 men kefifli Dikili merkezinde 31, Çan-
Sığır 53000 - 63600 35: darlıda 118, Çeflllenin Uzunkuyu na-

Kapah zarfla yapılan eksiltmede is- biye merkezinde 21, Alaçatı nahiye 
tekli çıkmıyan sıhh\ müesseselerin merkezinde 10, Torbalı Yen köyünde 
1938 mali yılı umum et ihtiyacı yeni- 60, Kemalpaşa kazasının yukarı Kızıl
den kapalı zarfla eksiltmeye konul- ca köyünde 10, Kuşadası kazasının Da
muştur. vutlar köyünde 29 köy tipi kargir ev-

Eksitme Cağaloğlunda sıhhat ve iç- lerin inşaatı ker~stelerı isk!ndan ve· 
timai muavenet müdürlüğü binasında rilmek ve diğer bil\unum malzeme ile 
kurulu komisyonda 6-7-1938 çarşamba işçiliği müteahhide aid olmak üzere 
günü saat 16 da yapılacaktır. her kısım ayrı, ayrı kapalı zarf usuliy-

Muhammen fiat, muvakkat garanti le münakasaya çıkarılmıştır. 
yukarıya yazılmıştır. Şartnamesi 603 2 - Kınık, Menemen, Dikili, ve 
kuruş mukabilinde her gün komisyon Çandarhdaki evlerin ihalesi 29.6.938 
dan alınabilir. gUnU, Uzukuyu, Alac;atı, ve Davutlar 

İstekliler cari seneye aid ticaret o- köyündekilerin 30.6.938 günü, Torba
dası vesikasile 2490 saydı kanunda lı, Yeniköyil ile Kem.Ipaf& ka.zurnın 
yazılı belgeler ve bu ite yeter muvak- Yukarı kızılca köyündeki evlerin iba
kat garanti makbuz veya banka mck- l•I 1.7.938 JÜl11l 1Ut onda İzmir ialdn 
tubile birlikte teklifi havi zarfları i- müdürlüğü daireainde müte,ekkil ko
hale saatinden bir saat evvel komi•- misyon husurunda yapılacaktır. 
yona vermeleri. {3689-1978) 3893 3 - Eksiltmeye girebiL-nek için her 

El ki "k t • 1 • • mevkiye ald evlerin mecmuu ke,if be-e rt esısa 1 prOJ8SI dellerinin yüzde yedi buçuktan tutarı 
Sa'franbolu Belediyesinden : olan muvakkat teminatın yatırıldığına 
ı - afranbolu .kazasının elektrik .Pair vesaik, e~siltmeden bir saat .evel 

tesisatına aid projenin tanzimi i§i a. ~uz °?'uk~bil~nde komisyon reisli-
çık eksiltmeye konulmuıtur. gıne tevdı .edılmıf ~h~lrdır. . 

2 - Eksiltme temmuz ayının 14 ün· 4 - Bu tfler~ daır plan, keşıf, tart-
cü per§Cmbe günü saat 15 te Safranbo- name ve aalr evrak tmıir i•kln daire
lu belediyesinde yapılacaktır. Eksilt- ıinde her gün görülebilir. . 
me şartnamesi ve buna müteferri di • 5 - Post.ıda vuku bulabılecek her 
ğer evrak Safranbolu belediyesine hangi bir gec1~meden dolayı vaki iti-
miiracaatla alınabilir. razat kabul e1ılmcz. 

3 - Muvakkat teminat teklif mik. 15 - İıteklilctin yukarıda her mev-
darının % 7,5 nisbetindedir. Eksilt- ki~eki inşı~t için ayrı ayrı ~ös~er~l
meye girmek istiyenler Nafıa Vekale- m~~ ?.la~ ~.un v_e ı~tlerd~. lzmır ıskan 
tinden bu gibi işleri yaptığına dair mudu~lufu daırcaıne muracaat eyle-
alınmış vesikalariyle ticaret odasın- melen. (2032/1854) 3711 

d~n bu yıl içinde alınan vesi.~!' ha- Gö(men evleri yapltrıla<ak 
mılen 14. 7. 938 pertcmbe gunu saat 

ıs te Safranbolu belediye11ine müra
caatları ilan olunur. 3901 

Beton asfalt pist yaptullacak 
latanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

11.7.938 tarih pazartesi günü sat ıs 
te lstanbulda nafıa müdürlüğü eksılt
me komisyonu odasında (18172.53) li
ra keşif bedelli Yeşilköy i&tasyon bi
nası önünde yapılacak beton asfalt 
pist inpatı kapalı zarf uıulile ekıilt
meye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme: bayındırlık iş· 
leri genel, hususi ve fenni şartname -
leri, proje, keşif hülaı.asile buna mü
teferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (1363) lira (00) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektubları ve en 
az (lS.000) liralık bu ite benzer it yap
tığına dair idarelerinden almış olduğu 
vesikalara iıtinaden Nafıa Vekaletin
den alın.ınıı 938 ııeneai ehliyet ve tica
ret odası vesikaları ve kapalı zarfları
nı 11. 7. 938 pazartesi günü aaat (14) e 
kadar İstanbul nafıa müdürlüğüne 
ve Jİ lazımdır. {3651/1975) 3892 

İllt okul binası yapltrılacak 
Elazığ Vilayeti Daimi Encüme

ninden: 
ı - Elazığ merkezinde yeniden ya

pılacak 38000 lira muhammen bedelli 
beş sınıflı ilk okul binası in§aatı, ta
dil edilen proje ve prtnameaine gö
re ve vahidi kıyasi fiatları üzerinden 
yeniden ve kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A • Bayındırlık itleri genel tart

namesi, 
B - Yapı işleri umumi ve fenni şart 

namesi, 
C - Hususi §&I'tname, 
D - Eksiltme §artnamesi, 
E - Mukavelename projesi, 
F - Keşif evrakı ve vahidi kıyasi 

İzmir iskan Müdürlüfünden : 

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

2 - Mevcud ke,if mucibince inşa
atın mecmu bedeli 21264 lira 30 kuruş· 
tur. 

3 - Pazarlığa gireceklerin 1594 li
ra 83 kurut muvakkat teminat bede
linin maliye veznesine yatmldığınoa 
dair makbuz ibraz etmeleri. 

4 - Pazarlık 1.7.938 tarihinde ve sa
at 11 de iskan müdürlüğünde müte· 
ıekkil komisyonda yapılacaktır. Ta
lihlerin ve fazla izahat almak isteyen
lerin her gün iıldn müdilrlilğilne mü-
racaatları. (2087 /1893) 3789 

Toprak tesviyesi ve 
sose yapısı 

lzmir ili Daimi Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş: Bağarası. -
Yenifoça yolunun 1+500 - 5+039 k~
lometreleri arasındaki toprak teavı. 
yesi, sınai imalat ve blokajlı şose ya
pısı. 

Açın tutarı: (25025) lira (50) ku. 
ru,tur. .. . 

Bu ite aid evrak aşağıda gosterıl-
mittir: . 

A - Kapalı eksiltme şartnamesı 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel tart-

nameıi 

D - Fennt ve huıust şartname 
C - Proje, grafik 
Yukarda yazılı evrakları lzmir, An 

kara, latanbul bayındırlık direktör
lüklerinde görUp inceliyebilirler. 
Ekıiltmenin yapılacağı yer Tarih 

giln ve saati: 30 Haziran 1938 pcrfCm· 
be günil saat 11 de İzmir lli daimi en
cümeninde kapalı zarf usulü ile ya
pılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için gere-

!::::::~~!~::::~~:~~:;,;,:] K 0 Ç 0 K 
-----------------------------

iLANLAR 
25 kalem erzak allnacak 

Türkkutu Genel Direktörlüğün-
den: 
Miktar Cins 

1000 kilo Pirinç (pilavlık) 
25 " 

Yıldız şehriye 

25 .. Tel şehriye 
25 .. Arpa şehriye 

500 .. Kuru fasulye 
100 " 

Kuru nohut 
100 ,, Mercimek (çorbalık) 
100 .. Hoşaflık üzüm 
50 ,, Kaşar peyniri 

200 
" 

Beyaz peynir 
200 " 

Zeytin tanesi 
500 •• Re!iel (viıne, çilek, porta-

kal, ayva, kaysı) 
200 " 

Un 
50 " 

Pirinç unu 
5 " 

Ararot 
500 

" 
Kesme şeker 

500 .. Toz şeker 
10 " 

Çay 
150 .. İrmik 
150 ,, Makarna (çubuk) 
150 

" 
Makarna (yaprak) 

100 
" 

Çamaşır sodası 

5 " 
Kırmızı biber 

300 
" 

Tuz 
20 ,, Nişasta 

25 kalem erzaktır. 
İnönü yükşek yelken uçuş kampı 

için yukarda yazılı erzak açık eksilt
me suretile satın alınacaktır. 

İhalesi 23 ha~iran 1938 perşembe 
günü saat 15 te Türkkuşu genel direk· 
törlüğünde yaplacaktır. 

Teslim müddeti: 3 temmuz 1938 dir. 
Teslim yeri: İnönü kampıdır. 
Muhammen kıymeti 1170.49 lira, ilk 

teminatı 87.79 liradır. 
Şartnamesi her gün Türkkuşu genel 

direktörlüğünde görülebilir. İsteklile
rin belli gün ve satte vesaik ve temi-
natlarile hazır bulunmaları. 3800 

Muhtelif planör malzemesi 
alt nacak 

TürkkUfu Genel Direktörlüğün
den: 
Kapalı .zarf usuliyle ihalesi 15.6.938 

tarihinde yapılacağı evvelce ilan edil
mit olan 48.370 lira 30 kurut muham
men bedelli muhtelif planör malzeme-

Satılık : 

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

Acele satılık arsa - Selanik caddesi 
490 - 688 - 67 M. blok başı uygun fiat-
la Hayri Alıcıoğlu Tl: 1538 3884 

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

Satılık Apartman - Maltepe asfal
tında 856. M. arsa Uzerinde bahçeli 4 
kat 2 daireli bahçesinde ayrıca Uci oda 
konforu tam grajlı Tl: 2406 Netct 

3579 

ı····~~·~~~··;;·~·~ .. ;~·~·;~;;···· 
ı 

Dört n~rl0ık küçiık ilinl!"°dan : 
Bir defa ıc;ın 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruş 
Uc; defa için 70 Kuruş 
Dört defa iı;in 80 Kuruş j 
Devamlı küı;ük ilinlann her defası iı;inl 
10 kuru11 alınır. Meseli 10 defa neşredi
lecek bir ilin iı;in 140 kuruş alınacaktır . 
Bir kolaylık olmak üzere, her aa~ır, ke-. 
lime aralarındaki boııluklar mustesnat 
30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ilini 
120 harften ibaret olmalıdır- ı 
Dört satırdan fazla her saur için aynca 
10 kuruı alınır. .................... 
Kiralık - Atatürk bulvarında beş o

dalı apartıman mobilyalı veya mobilya
sız 3 aylık veya senelik. Telefon: 3648 

3750 

Devren sablık - Ani mazeret dola- Kiralık_ Yüksek Ziraat Enstitüsü 
yısiyle abonesi ile ve teferruatı ile dev- mahallesinde müstakil bir oda Ti. 3991 
redilecek aş evi. Tediyatta her türlü Mahmut Sür'e müracaat. 3879 
kolaylık. Cebeci aıevi. Tl: 3199 3689 

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

Maktuan 1800 liraya - Ulucanlar
da Kaylan sokağında 8 No. lu ev aatı -
lıktır. Gezmek için Ulucanlarda 72 No. 

Kiralık- Kızılay bahçeSine 2 daki
ka Demirtepe Urunç S. No: 9. 5 oda 
konforlu Ap. 60 lira. Yalnız 2 ay için 
eşyalı eşyasız 45 lira. 3764 

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

lu dükkanda sebzeci Ahmede, almak ---------------
için Ti. 3366 ya müracaat. 3748 

Sablık Kaptı Kaçb - Motöril sağlam 
Fort markalı kaptı kaçtı.Görmek ve 
görüşmek için tel: 1257 de Tahir Erişe 
müracaat. 3770 

Acele sablık ev - Yeniıehirde 5 o
dalı ehven fiyatla verilecektir. TI. 2487 
Vahdi Doğruer. 3796 

Aranıyor : 

Kadın terzi yanında çalışacak bir 
bayan kalfaya ihtiyaç vardır. Yenişe

hir Lozan meydanı Düzenli sokak 20 
No. ya müracaat. 3780 

Otomobil alınacak - Az ve temiz 
kullanılmış spor veya tek kapılı, kapah 
küçük hususi bir otomobil alınacaktır 

Ulus'ta otomobil rumuzuna tafsilatlı Satılık arsa - İstasyon arkasında 
imarca parsellenmit küçük çapta arsa - mektupla müracaat. 3838 

lar Tl. 2487 Vahdi Doğruer. 3795 

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

Acele aabhk bahçeli evler koopera
tif hisseai - Mahiye 52 lira taksitli bir 
ev hiascıi Tl. 2487 Vahdi Doğruer. 

3797 

Kurslar: 

Daktilo Kursu - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 
Yenihamam apartmanı Tel: 3714 3601 

fş verenler : 

sinin okıiltmeıi talip zuhur emediğin-
den ve listede yapılan bazı tadilat do- Kiralık ı 
layısiyle 24 haziran 1938 cuma günü 

Perçinci ve perçin ısıtıcı aranıyor 
Kmkkalede çalıştırılmak üzere bu iş 
lerde ihtisası olan birer işçiye acele ih 
tiyaç vardır. Yenişehir Atatürk bulva 
n Güven apartımam 7 No. ya bizzat 

saat 15 e talik edilmiştir. De kiral k ........... _ ... _ _ G · 
. . C t H d _ vren ı .,....... Mı•ıa.ı• azı 

Teslun şeklı · · · ay arpaşa bulvarının Orduevi hizuında cenif 3 müracaat. ı 3769 
olarak değ.ittirilmiş . ve yeni muh~- oda bir hol kaloriferli, banyolu, her tür-
men bedelı 41.000 lıra olarak tespıt r· k nf 1 bi dai .. 't 'ti 
edilmiştir. İlk teminat 3075 liradır. 

3
u 0

• _ordu r kr~ elınkmuaaıp ıeraıd e 
M dd 1 1. t t h .. ay ıçın evren ıra tır. azar an ua e ıs e ve şar name er gun .. 

iş arayanlar: 

Tü kk 1 D. kt" 1 .. ğ" d .. maada her gun saat 9 dan 17 ye kadar r U§U gene ıre or u un e go- (
3867

) 
1 

ti 
38 .. 1 b"l' te em racaat. 65 ru e ı ır. 

lateklilerin ihale saatinden bir sa
at evveline kadar teklif mektuplarını 
makbuz mukabilinde Türkkuıu leva
zım direktörlüğüne teslim etmiş bu-
lunmalıdırlar. 3822 

Şebeke ve su tesisalt eksiltmesi 
Türkkutu Genel Direktörlüğün

den : 
1 - İnönü kampında yapılacak 

4283,90 lira keşif bedelli ıebeke ve su 
tesisatı itleri pazarlık suretile ekiilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Pazarlık 25 haziran 938 tarihin
de cumartesi günü saat 11 dedir. 

3 - Şartnameler her gün Türk Ha -
va kurumunda görülür. 

4 - Talihlerin tartnamede yazılı 
vesikaları ile birlikte mezkur c1aatte 
% 7,5 teminatlarile birlikte müracaat-
ları. 3899 

Gömlek ve ktravat yapttrllacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün

den : 
Ankara ve İnönünde bulunan Türk

kuşu mensublarına yaptırılacak göm
lek ve kravatlar eksiltmeye konulmuş
tur. 
Mensubların adedi SS, 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 kurut fiat takdir edilmiıti~. 
Kravatların tanesi 30 kuruştur. Bu fı
atlar Ankarada kurumda teslimdir. 

İhalesi 22 haziran 1938 çarşamba gü
nü saat ıs te Ankara·ja Türkkuşu Ge
nel direktörlütünde yapılacaktır: İs -
teklilerin belli gün ve saatte vesaık ve 
50.33 liradan ibaret ilk teminatladle 
birlikte müracaat etmeleri, buna aid 
şartname ve kumaş nümunesinin her 
gün Türkkuıu genel direktörlüğünde 
ıörülebileceği ilin olunur. 3729 

ken belgeler: Bayındırlık Bakanlı
ğmdan ahnmıt mUteahbitlik ve 1938 
yılma mahsus ticaret odası belgeleri. 

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

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

Kiralık - HavtUbatı Karanfil so
kak 2. ci katta 2 oda büyük balkonlu da 
ire. Elektrik hava gazı vardır. Tl. 3079 

3877 

Tecrübeli muhasip - Muhabir - Mü 
tercim - Almanca, fransızca, türkçeyi 
iyi bilen bir zat günde bir iki saat bu it
leri görür. Ulus'ta JAB rumuzuna 
mektupla müracaat. 3906 

Mürebbiye - Yabana bir bayan 
Kiralık - Atatürk bulvannda 4 oda, fransıaca, almanca bilir, çocuklu aile 

1 hol, müstakil 1 hizmetçi odası, kalori- yanında mürebbiyelik aramaktadır 
fer ve her türlü konforu bulunan bir Ulus'ta L. B. rumuzuna mektupla mü 
daire Tl: 3177 3878 racaat. 3876 

Kiralık_ Aşağı Auyrancıda Bakan Mürebbiye - Tecrübeli bir alman 
Jıklara çok yakın milstakil 6 odal - mürebbiye aile nezdinde iş anyor. Re 
b k · 

1 
ferans verebilir Ulus'da mürebbiye rü anyo. ele trık ve suyu bulunan 34 

37
5

1 No. lu hane. Tl. : 2901 2864 ı ·muzuna müracaat. 

Tercüme-Almancadan türkçeye ve 
Kiralık oda - Işıklar Necatibey ma. türkçeden almancaya her türlü, bilha.s

hallesi Güzeller sokak 10 cı yıl apartı. sa teknik tercümeler yapılır. Posta ku 
man 2. ci kata müracaat. 3739 tusu 2090 3798 

Göçmen evleri yaptırılacak 
Seyhan lakan Müdürlüğünden: 

Yapılacak 
Bir evin keıif bedeli 

ev adedi Yeri Lira K.r. 

14 Kozan Merkezi kaza 729 20 
118 

İmamoğlu ,, 
" .. 

35 . lhaanülhamid ,, ,, . .. 
24 

ı: Ayvalı ,, ,, .. 
19 . Pekmezci " " . .. 

210 
1 Saimbeyli : Merkezi kaza 687 71 

10 Höketçe .. " .. " 14 Doğanbeyli 
" .. .. 

5 Şar 
" " .. 

30 

1 - Yukarda köy üzerine mahal ve beherinin muhammen keşif bedelle
leri gösterildiği üzere vilayetin Kozan kazasında 210 ve Saimbeyli kaza
sında 30 ki cem'an 240 tip 8 den tek kargir göçmen evi yaptırılacaktır. 

2 - Yapılacak evlerin kerestesi lskin daireıince verilmek ve diğer bü
tün malzeme ve itçilifl müteahhidine aid olmak üzere ve anahtar teslimi 
prtile toptan kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konmuştur. 

3 - İhale 938 ıeneıi temmuzunun 4 üncü pazartesi günü saat 15 de Vi
layet konağında toplanacak iskan komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - 240 evin toptan inşaıma kapalı zarf usulile talip çıkmadığı veya 
talibin teklif ettiği bedel haddi layıkında görülmediği takdirde kaza veya 
köy üzerine gurup, gurup olarak çıkacak taliplerine yine aynı günde pa
zarlık suretile ihale edilecektir. 

s - Bu ite aid plAn, mukavele ve tartname ve sair evrak ve keşfi vila
yet iskan müdürliifünde, Kozan ve Saimbeyli kazalarında ve vilayetler is
kan müdürlüklerinde görülebilir. 

6 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını ihaleden evvel Malsandığına 
yatırmala:-ı ve ihale saatinde komisyona müracaatları ilan olunur. 

(1894) 3773 
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HASAN RUJ 
ve A L L 1 K LA R 1 

Kadrnlarm güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir, Paris ruj ve albk- · 
ları ayarında olduğunu bütila güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, ôranj, lıtler mova~ en ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kunı9t~r. 
Allıklar mandarin, briin, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kunlftur. 

HAS N TIRNAK CiLASI 
Türkiyenin en mükemmel cilalandır. Sedef ve renkleri birer şaheserdi! 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz 3569 

............................................................................................................... 
T. C. Z İ R A A T B A N K A S 1 

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

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır:' 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 " 500 " 2.000 " 
4 .. 250 " 1.000 

40 
100 
120 
160 

,, 

" ,, 

100 
50 
40 
20 

.. .. 
,, .. 

4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 li
radan Q§ağı dü1miyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
lazlcuiyle verilecektir. 

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

.... ~ 1 ' : - - ~ : ' ' • ~ ... ~. ~ ... • • • • 
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§ Büyük ikramiye 50.000 liradır § - -- -= Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- := 
§ lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır... § - -:= Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyango· S - -E ya İftirak etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz... := - -- -~ıuııı 1111ıuuu111u1111111u llllllllllJUJJllllllllllllllllllJIJllll lllll JF 

Mikroskop gösteriyor ki : 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesile kana karışıyor. Ve müthiş bir 

afet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

Hayat makinesini arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 

kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza aşılanan bu ~lun parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 

yuvarlacıkları yiyerek çoğahyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimiz 
de sıtma nöbeti dediğimiz titreme, , ,)erme ve yanma hallerini artırıyor. 

Vatandaş!. Sağlığını bu afetten koru 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat hulasalarile hususi bir şekil

de ihzar edilen ve ,Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulunan BİO
GENİN drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır. 

Sıtmadan Korunmak ve Kurtulmak İçin Birinci 
Deva B 1 O G E N 1 N dir 

• 

B 1 E İN 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuv
vetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldü
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 
Sıtmanın bütün ~ekillerinde şifa temin eden hu yüksek tesirli iltç, her ec-
zanede bulunur. 3868 

Jandarma 
Bir telsiz makinisti ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Daire 

Müdürlüğünden : 
Bir telsiz makinistine ihtiyaç var -

dır. Aylık ücreti (108) liradır. İstek
liler jandarma genel komutanhğı da
ire müdüriyetine müracaat etmeleri. 

(1773) 3625 

· Şirketler 

İki yüksek mühendis 

veya mimar ile bir fen 
memuru aranıyor 

• 

Umumi Mağazalar Türk Anonim 
Şirketinden : 

Biri Mersindeki inpattmıza nezaret 

..,.lllllllllllılllllllllllllllllllllllllllL. diğeri de betonarme hesabatını kont-- -- - rol etmek Uzere iki yüksek mühendis 

==- Dr. Ba" sı·t u·· rek ==- · ·1 b. d f veya mımar ı e ır e en memuruna 
- - ihtiyaç vardır. Vesika ve referanslari-- -: Cebeci Merkez Hastanesi - le nihayet en son 30 haziran 1938 ta-
- l - rihine kadar Ankarada, Ulus meyda -: ç Hastalıkları mütehassısı : : : mnda umumi mağazalar türk anonim 
: Her gün hastalarım Yenişehir : şirketine tahriren veya bizzat müraca-
E Meşrutiyet cadesi Ürek apartı- : atları. Posta kutusu 14. (1851) 3708 
: manında saat 15 den sonra kabul E 
: eder. Tel: 1694 : 

':111111111111111111111111111111111111111;: 
DIŞ TABiBi 

T~RA HALllNA MÜJDE: 
Beklediğiniz 

HASAG 
Lüks lômbaları gelmiştir. 
Çok hassaı, çok dayanıklı ve çok ucuzdur. 
Yedek parçalan daima mevcuttur. 

Satışyeri Tahtakale No 51 
3867 

TRHTR
HUllULl/RDRll 

kurtulunuz 

Sığır eti ahnacak 

3398 

Marmara Ossübahri K. Satm Alma Komisyonu Ba,kanlığmdan • 
Cinsi Kilosu Tahmini Fiatı: Tutarı llk teminatı 

Kuruş S. Lira Lira Kurut 

Sığır eti 70.000 27 50 19250 4 3 75 
1 - Komutanlık kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından yukarıda mikda

n yazılı sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu§tur . 
2 - Eksiltmesi 2 - temmuz· 938 cumartesi günü saat 12 de İzmitte tersa

ne kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe aid şartnamesi 
Ankarada deniz müsteııarhğı levazım müdürlüğünden lstanbulda Kasnn
paşada deniz levazım satın alına komisyonundan ve komisyonumuzdan be
delsiz olarak alınabilir. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı ve
sikalarla birlikte bulundukları mahallin emniyet müdürlüklerinden alacak
ları ikişer kıta fotoğraflı hüsnühal vesikaları ve yukarıda gösterilen ilk 
teminatlariyle teklif mektublartnr muayyen gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (3576-1912) 3806 

Satılık kôgir hane ve mü_ştemilôtl 

Mobilyacılara M. AZIZ TUNÇ 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden : 

Muhammen kıymeti Metre murabbaı: 

Ankarada Havuzbaşmda yapxlmakta 
olan sinemanın bin kişilik mobilyası
nı eylftl iptidasında teslim etmek üze 
re yapmağa talip olanlar resimleriyle 
temmuzun onuna kadar Ankarada Ha -
vuzbaşmda Kızılay karşısında Ragıp 

Soysal yazıhanesine müracaatlarL 
3880 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi ağız, çene 
yüz hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını pazardan maada 

her gün 15 den itibaren Atatürk 
Bulvarı Foto Cemal C\Partımanı 

No: 6 da kabul eder. 3471 

Hası al ıklar1 ft'ülehassısı 

Dr. MUZAFFER Sander 
Avnıpadaki tetkiklerin

den avdet etmiştir. Muaye- ı 
nehanesi Adliye Sarayında 
Gençağa apartımamndan bi
tişiğindeki Sarraf Hakkı a· 
parbmanına nakletmiştir. 
Haatalannı 14 hazirandarı 
itibaren, saat 15-19 arası ka
bule başla~nştır. ......................................................... 

Pazardan maada her gün has
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmam No. 1 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6067 

İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kimil SUNER 

Umumi N egriyatı İdare Eden 

Yazı lşlerl Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

YENİ 
BUGÜN BU GECE 
KIRKLIK KADIN 

Lira üzerine Cinsi 

40700 214,50 Büyük bina 
104 Büyük binanın yanındaki küçük hane 
24 Garaj 

455,80 Bahçe 
1 - Beyoğlunda Sıraservislerde Katip Mustafa Çelebi mahallesinin 

Beyoğlu caddesiyle Hocazade ve Billorcu çıkmazı sokaklarında 119, 119/ 1, 
119/ 2, 8/ 1 ve $6 numaratajlı ve her türlü tadilata ve ilaveye elverişli bulu
nan 15 odalı kömürlük, mutbah, çamaşırlık, kalorifer dairelerile, banyo 
dairelerini ve müştemilatı saireyi havi kargir hane ile bu hanenin cümle 
kapısının sağ ve sol cihetlerinde maa müştemilat dörder odalı iki ev ile 
yine bu haneye ait bulunan garaj binası ve bahçesinin tamamı satılmak ii· 
zere 11-6-1938 den itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle müzaye· 
deye konulmuştur. 

2 - !halci katiyesi 1-7-1938 cuma günü saat 13 de Beyoğlu Vakıflar Di· 
rektörlüğü ihale komisyonu huzuriyle yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muhammen kıymeti üzerinden % 7,5 teminat makbuz· 
larını veya banka mektuplarını 2490 numaralı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırbyacakları teklif mektuplariyle beraber ihale saatinden bir saat CY

veline kadar ihale komisyonuna vermeleri lazımdır. 
4 - Binayı görmek her zaman kabil olduğu gibi şartnameyi de görmek 

isteyenlerin Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü akarat ve mahlUiat şubesine 

müracaatları. (1889) 3765 

SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE ........... 
DEMİR ADAM - -Mary Astor - Ruth Chatterton 

Walter Huston taraflarından 
Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 21 de 

--------
--- Baş Rollerde : Viktor Mc Laglen • ----- Binnie Barnes 

Ankara Palasla Şehir Bahçesi 
arasında 

Açık Hava Sineması 
BETHOVEN 

Harri Baur 
Saat 21 de Duhuliye 25 kuruş 

- -- --- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --.,111111" 

Aşk ve heyecan filmi 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 Gece 21 de .... 
Saat 2,30 da tenzilatlı : 40 - 30 - 20 1 

"' '° Halk Matinesi : Dağların Kızı 
.... 


