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Bir İngiliz zabitinin hahralar1 
Mevsimin büyük bir alaka ile 

okunacak kitabı. Yeni çıktı 
Kitabçınızdan isteyiniz. 

ispanyada İngiliz gemilerine bomba! 
Bir Hollanda gemisi hasara 
uğradı, bir ingiliz gemisi ballı 

ispanya aahillerini tehdid altında bulunduran Frankocu gemiler 

Disiplin 
ve metod 

) BOMBARDIMANLAR KARŞISINDA 

F. R. :ATAY 
Niı'te, Roma' da ve V arşova

'da muhtelif nıuvl\Haluyet v. mü
kafatlar kazanan binicilerimiz 
H!\dl\ınh. nıemlekete dönmüş ola-

Lord Halif aks İznini bırakarak 
alelacele Londraya döndü 

... u .-nuııercc 1atanbul hem-
~hrisinin kollarında., onları bü
tün vataın kucaklamaktadır: Bey
nelmilel müsabakalarda muvaf
fak olmak her milleti sevindirir. 
Faıkat eğer müsabakalar, bir kah-

. ramanlık sanatına aid olur ve 
onlarda kazanmak, bir cemiye
tin yülaek vasıflarım tanıtmağa 
hizmet ederse, bu sevinç milli 
teref derecesine çıkar. 

Binicilerimiz yolda iken Türık
kutu gençliğinin de beynelmilel 
bir rekor kırmq olduğunu haber 
a.lmııtık. Eıntemasyonal bava fe
derasyonu reisi Prens Bihesco 
Türkiyeden dönerken, Türkkuşu 
için söyledikleriınde mübalağa 
etmemi§: Henüz üç yaşına giren 
türk planörcülüğü iki kişilik pla
nörle uzun zaman havada kal-

Valensiya, 8 a.a. - Royterin öğren
diğine göre, gece Gandie limanında 
frankist tayyarelerin bombardımanına 
maruz kalan ingiliz vapuru batmıştır. 

Bir Hollanda kömür gemui 
ha.sara uğradı 

Barselon, 8 a. a. - Dünkü hava hü
cumu esnasında bir Hollanda kömür ge 
misi ciddi şekilde hasara uğramıştır • 
Hollandalı bir zabit ağır surette yara -
lanmıştır. Karışmazlık servislerinde 
çalışan bir ingiliz memuru da gözünden 
hafifçe yaralanmıştır. 

lngiliz gemilerinin bombar
'1ıman edilmesi 

Londra, 8 a. a. - İspanyol limanla • 

Binici subaylarımız 

bugün islanbulda 
ınada dünya ikinciliği almıştır. , .. 1 k 1 lki misal hemen hatıra iki ke- OfeO e arıı anıyor 
limeyi getirir: Disiplin ve metod ! t 
Aynı milletin evladlan binicilik- stanbul, 8 (Telefonla) - Binici su-

k baylanmızm karşılanması için bütün 
ten ve havacılıktan şüphesiz ço hazırlıklar bitirilmiştir. Hemen bütün 
kolay spor şubeleri•nde, disiplin İstanbullular yarın yapılacak karşıla _ 
'\re metodla çalıımağı ihmal et- ma törenine iştirak edecektir. 
tikleri için, hazan hatıra gelmez C. H. P. ilyönkurulu binicilerimize 
nıuvaff akıyebizliklere uğramış- verilecek bin lirayı bugün İstanbul ko-
lardır. mutanltğma tevdi etmiştir. 

Olimpiyadlarda şu ve bu bi- Haber veril?iğ_i~e göre ekip reisi 
ı-1• ·ı· ""· k k b" · · • albay Cevdet Bılgışın ve yüzba•ı.ı B 
ncı ıgı azanma , ızım ıçın, { . ~ · 

Y-al ·· ·· 'l . k.l t Cevat Kula yenı atlar satın almak üze-
nız ovunme vesı esı teş 1 e • re Varşovadan Fransaya geçmişlerdir. 

lrlez. Böyle bir netice alınmak Heyet.le beraber Orgeneral Fahret
tin Altay da memleketimize dönmekte
dir. 

rında demirli bulunan ingiliz vapurla -
rmın sık sık tecavüze uğraması, ingiliz 
halkında büyük bir infial tevlid etmiş • 
tir. Lord Halifaks, bugün vaziyeti tet
kik edecektir • 

Bazı siyasi müşahitlerin söyledik -
!erine göre, frankistlerin bu şekilde ha
reket etmelerinden maksat, cumhuri -
yetçi İspanya'ya her veçhile yardım e -
dilmesine mani olmaktır. 

Franko tayyareleri niçin 
bombardıman yapıyorlar? 
Salamanka, 8 a. a. - Salamanka rad

yosunun resmi bir tebliğine göre, düş
manın mukavemeti münhasıran başka 
memleketlerden aldığı harb levazmuna 

( Sonu 7. inci sayfada ) 

1 Askeri hastaneler 
iıin hem~ireler 

' 
Proje, kamutay 

ruznamesine ahndı 
Askeri hastahaneler için yetiştirile

cek hasta bakıcı hemşireler hakkındaki 
kanun projesi; Kamutay sıhat, milli 
müdafaa ve büdce encümenlerinden ge
çerek ruznameye alınmıştır. Bu proje -
nin hükümlerine göre Kızılay hasta ba
kıcı hemşire okulunun esaslarına uy
gun olarak, Gülhane tatbikat okulun -
da (Hastabakıcı Hemşireler mektebi) 
acılacaktır. Hükümet mucib sebebler 
ıiyihasmda, orduda hasta bakıcı hem -
şireliğinin müstakil bir meslek ve me
muriyet olarak kabulünün, askeri has
tahanelerimizde iyi bakımın temini ve 
fenni çalışma bakımından çok lüzumlu 
olduğunu tebarüz ettirmektedir. 

Projenin hükümleri : 

Alman Hava atQ§esi, Henlayn, alman atQ§emiliteri ve Südet 
liderlerinden Doktor Frank Çekoslovakyada ölen 

Sudetlerin cenaze merasiminde 

Bütün Almanya 

Projenin ilk maddesine göre, ordu 
sıhat müesseselerinde hastabakıcı 

hemşire yetiştirmek üzere Milli Müda
faa vekilliğince üç sınıflı bir ordu has-

Çekoslovakyada yapılan 
seçimin ne gibi hôdiseler 
doğuracağını bekliyor? 

( Sonu 3. üncü sayfada) 

Al manyadaki 
polonyalılar 

ff ukuklar1mn daha {Ok 

geniıletilmesini istiyorlar 

Südetler Hodzaya yeni bir muhtıra verdiler 

Berlin, 8 a.a, - 24 bin azaya malik 
olan AJmanyadaki polonyahlar fede-
rasyonu, hukuklarının genişletilmesi 
hakkında dahiliye nezaretine bir isti
da ile müracaat etmiştir. 

Bu teşebbüsle alakadar olarak sa
lahiyettar makamların yarı resmi su
rette bildirdiklerine göre, Almanyada 
oturan polonyalılar, diğer ekalliyet
lerin malik bulundukları bütün hukuk 
ve imtiyazlara malik bulunmaktadır. 

Bu hukuk, Raylı hududları dahi
linde oturan milli ekalliyetlere veri
lebilen hukukun azamisidir. Eğer al
man kanunları kısmen bazı hukuku 
tahdid eylemekte ise, bu, Polonya'da 
oturan ahnanlar hakkında Polonya 
kanunlarının tahdidlerinin aynıdır. 

Almanya • Çekoslovakya hududunda kurulan barikadlar 
. ~erlin, 8 a.a. - Havas ajansı muha- ı----------------

b~rı?den: Çekoslovakyada nahiye se- .. , 1111111,,11111 , 1111 , 11 , 1111111111111 • 

çı~ı sonu. ya~laştığından alınanlar bu ,. 1 · hd : 
seçım netıcesınde ne gibi hadiselerin ra n ve ıa 1 : 
ortaya çıkacağını merakla beklemek- E 
tedirler. Şimdiye kadar resmi zatlar ve nişanhsı : 
Çekoslovakyadaki alınanlar için kendi : 
mukadde~atlar~na kendilerinin sahip 
olmasını ıst~~ışler ve bu hakkın kısa 
v~ya uzun hır ıstikbalde Südet erazisi
nın Alm:nyaya i~hakına müncer olup 
olmryacagını katıyen tasrih etm . 
!erdir. emış-

Berlin siyasi mahafili Al . . . man yanxn 
hıç hır veçhıle harp istem d. - . . 
bütün tahriklere mukavemeet ıdgını ;_e 1 

. k e ecegı-
nı te rar edip durmaktadır M f.h 
1 

. • aama ı 
a man ıstekleri kati olarak tatm· -
a·ıma·-· ıne 

ı e ıgı müddetçe bu meseleyi en-
ternasyonal sahada daima bahis mev
zuu e_tmeğe azmetmiş görünen alman 
mahfılleri bu suretle gerek Çekoslo
vakyamn gerek garp devletlerinin 
maddi ve mane ' k . . _ .. . vı mu avemetınm yıp-

Kanton'un bombardıman edilmiş sokakları 

ratılac~gı umıd edilmektedir. Her hal
de ~ah~ye .. intihabatının büyük demok
rasılerın uzerinde derin bir intiba bı
::kması ve Çekoslovakya hükümetinin 
ıl~nını bildirdiği ekalliyetler statüsü
nun meseleyi tama.mile halletmese bile 
şimdilik alman isteklerinin kısmen 
tatmin eylemesi bekleniyor. 

İçin, sadece spor hünerlerinde te
kamül etmek değil, toplu olarak,
lre ferd takımının, takım mille
tinin şerefini düşünerek çalış
mak, ve maddi olmaktan çok da
ha. kıymetli manevi vasıflar ka
ıa·nılmak lazım olduğunu düşü
lliir ve asıl bundan dolayı şevk 
ve gurur hissederiz. Metod ve di
siplin, milletimize has meziyet
lerle birleştiği zaman, binicileri
tltizin isbat ettiği üzere, bizden 
S?k daha vasıtalı, çok daha zen
ıdın ekiplere karşı kolayca müca-

Peru ile Ekualör Kanton açık şehrinde Siidetlerin verdikltri muhtıra 
Prag, 8 a.a. - Südet almanları fır

kasının matbuat bürosu, bir tebliğ 

ele ediyor ve netice alıyoruz. 
~caba niçin diğer spor ve atle
ıznı gençliğinin talii sıfır]a yüz 
jl'asında, baş döndürücü farklar-
a değişiyor? Ferdi rekabetler, 

5Porun içinde kaynaşan spor · 
~1iI ihtiraslar, asıl maksadı ikin
cı ve hazan sonuncu dereceye f iişiiren münakaşalar ve ihtilaf-
aı- bertaraf edilebilir, ve spor 

(Sonu 7. inci sayfada) 

arasında bir 
harp mi ~ıkıyor! 

Kuito, 8 a.a. - Buraya gelen haber
lere göre, Peru kıtaatı Ek.uatör. hudu
dunda tahaşşüt etmektedır. Bılhassa 
Tumbez civarına üç alayla altı bom
bardıman tayyaresi gelmiştir. Peru
nun Pizarro limanınx tahkim ettiği 
bildiriliyor. Keza Perunun Kuvayakil 
körfezinin methalinde Matafalo ada
sını da işgal etmek fikrinde olduğu 
söyleniyor. 

Ekuatör hükümeti bu tedbirlere kar
şı protestoda bulunmuştur. Peru hü
kümeti henüz bu I>,rotestoya cevap 
yermemiştir, 

Sivil halkın bombardımanı 
her yerde nefret uyandırdı 
Şanghay, 8 a.a. - Çin menabiinden öğrenildiğine göre, Çinli. 

ler, Hankov önünde vücuda getirilmiş olan büyük müdafaa hat
tına doğru geri çekilmektedir. 

Japon hariciye nazırı ı yavaş ilerlemektedir. Hankov'dan alı-
general Ugaki ~a1: habe~lere. göre, şehirde sivil eha-

Japonlar, Lungahi ve Pekin • Han- lının tahlıyesıne başlanmıştır. 

kov demir yollarının iltisak noktası o- Çinde açık şehirlerin 
lan Çençengen civarında bulunmakta- b ba d 
dır. Japon sol cenahı, Hankov'a om r ımanı 
doğru, sol cenahı da Hankov boyunca Nevyork, 8 a.a. - Nevyork Taymis 

.top~ekerlerjn himayesi altında yavaş (.Sonu 1. inci sayfada) 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Sovyetlerle japonlar 
arasında müzakereler 

Tokyo, 8 a.a. - Slavuskinin avde
tindenberi büyük elçilik vazifesini 
görmekte olan sovyet maslahatgüzarı 
B. Semetanin, bugün hariciye nazır 
muavini Korinuşi ile iki saat görüş
müştür. Sanıldığına göre bu görüşme
den Japonya ile Sovyetler Birliği a
rasında muallakta bulunan bütün me
seleler bahi6 meyzu edilmiştir 1 

lran Veliahdi Prens Bahapur Mo
hammed Rıza ile nişanlrsı Mısır 

Prensesi Fevziye 

lran Veliahdinin Mmr Kıralı bi
rinci Faruk'un kardeti Prenses Fev
ziye ile nişanlandıklarını yazmıştık. 
Y ukanya nişanlıların resimlerini ko
yuyoruz. 

Prens, ilk teşrinde on dokuz, pren
ses İse ikinci teşrinde on yedi yaşına 
basacaktır. 

Prens ile prenses, izdivaçtan son
ra Şah tarafından Tahranda yaptın
Jan yeni menner sarayda oturacak _ 
lardır. 
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Güzel bir tercüme: Bahçıvan 
1920 Senesınde lstanbul'a geldiğim zaman o zamanın mecmu.alarm

dan birinde toplanan bcı on erkadaı edebi kalem denemeleri yapıyor

duk. Öyle sanıym-um ki 1913 senesinde Nobel edebiyat mükafatını ka
zanmıı olan hind §aİri Rabindranat Tagor'un ilk eserleri bu mecmuada 
bir ard:ad:.lf tarafından almanca tercümesinden türkçeye çevrilmiıti. Bu 
ilk tercümeler, şairin "Bahçıvan" isimli eserinden beı on parça idi. On
dan sonra 1 agor'u, yahud almanca tercümeleriyle onu ilk tanıyanların 
söyledikleri şckilJe Tagore'yi türk okurlarına tanıtmak iatiyenlere rut 
geldik. 

''Citancali" sinden, "Y emiı derleyiı" inden "Çitra" sından, "Dilim 
ay" ından deneme şeklinde yaptığım bir iki küçük tercümeyi d~ tercüme 
saymak mümkünse ben de bu tanıtmak istiyenler araııındaymı. Bir genç 
bayan; "Postahane'' sini almancasından türkçeye çevirmişti; bu tercüme 
henüz baınlmı§ degildir. Azız dostum Dr. Bedri Tahir Şaman, büyük hind 
ıairinin ''Yurd ve Dünya" isimli büyük eserini, ıairin kendisinden de izin 
alarak, bastırmakla, hiç ıüphesiz ki, edebi kütüphanemize değerli bir ki
tab kazandınnı§, ve Tagor'un felsefi ve sosyal düşüncelerinden yalnız 

türkçe bilen türk okurunu haberdar etmitti. 

Kamutay 

encümenlerinde 
Adliye enciimeninde : 
Basın birliği k9nunu layihası müza

kere edilmiştir. 

l ktisaı encii.meninde : 

1 - 2442 sayılı kanunun birinci mad
desinin (g) bendinin ikinci fıkrasında 
yazılı (Maden ocakları) tabirinin şü
mulü derecesinin tefsiri hakkındaki 
Başvekalet tezkeresi, 

2 - Türkiye - Sovyet ticaret ve tedi
ye anlaşmasına bağlı (1) numaralı lis
tede 7Ş4 tarife pozisyonu karşısında 
gösterilen harfler arasında yapılacak 
değişikliğe aid notanın tasdiki hak
kındaki kanun layihası müzakere edil
miı;tir. 

Dahiliye encümeninde : 
Son günlerde hızlanan tercüme nC§rİyatı arasında çok güzel ve mu

vaffnkl~rından birisi de dostum İbrahim Hoyi'nin Rabindranat Tagor'un 
"Bahçıvan" ıdır. Garbın büyük hikayecilerinden birer seçme hikaye ter
cüme ederek bunları "Yarasa" isimli bir kitabda toplıyan bu genç müter
cimin İngilizceye olan vukufunu yıllardan beri tanırdık. Kendi menaure
Ierindcn mürekkep bir kitabı da, türkçesinin olgunluğunu bütün okurla
rma tanıtmıştı. 

• On sene içinde sahibi çıkmayan şir
ket ve mues:;eselerdeki depozito akçe
lerinın mahalli belediyelerine tevdii 
hakkındaki kanun layihası müzakere 
ve intaç olunmuştur. 

"Bahçıvan" ise bu ingilizce ve türkçe olgunluğunda lbrahimin uzuna
dımlarla ılerlemi§ olduğunu göstermektedir. Tagor'un kısa ve deta§e par
çaları, ilk bakı§ta, tercümesi kolay şeyler gibi görünür. Fakat onları 
böyle gösteren büyük §airin sehli mümteni denilen muvaffakiyetin sırrı
na ermiş bulunmasındandır. Onun parçalarını tercüme ederken eğer za
hirde sade görünen kelimelerinizle içli bir üslup yapamıyorsanız muvaf
fakiyetin size nasip olacağından şüphe edebilirsiniz. 

İbrahim Hoyi'nin "Bahçıvan" tercümesine hususiyet veren işte bu 
noktadaki muvaffokiyetidir. Şu kıvrak ve kanı sıcak cümlelere bakı

nız: 

" ..... Gönlüm serin ve dibi bulunmıyacak kadar derindir. Bir rüyasız 
uyku kadar l:aranlıktır orası. Derinliklerinde gece ile gündüz birdir ..... ,, 

Bir dilden bir dile edebi tercüme yaparken ikinci dilde birinci dilin 
idyomlannı karşıhyacak idyomlan bulup kullanmak bu tercümeyi ''iğre
ti" Jikten kurtnrır. Bahçıvan mütercimi de böyle düşünmüt olacak ki 
kitabında : 

" ..... Sen orada oturmuş, kılı kırk yaran gözlerinin ucu ile, gizliden 
gizliye, beni &üzüyorsun ..... ,, 

Şeklinde cümlelere ras.t geliyoruz. 
Tagor, §arktan çıkan ve garba atlıyan büyük bir sanatkar olduğu için 

"Bahçıvan'' m muvaffak tercümesi bugün muhtaç olduğwnuz edebi ter
cümeler kütüpho.ne&inde seç.kin bir yer alacakt1T. - Nurettin ART AM 

Çiçeklik kenarları 
Çiçeklik kenarlarını beton, taı, 

tuğla, kiremit gibi malzeme ile bor
dürlemeyi anlatmıttık. 

Tabii nebat güzelliklerinin gene 
bordür nebatlariyle çevrelenmesinin 
çok daha doğru ve güzel olacağını 
da kaydetmi~tik.Bordür nebatlarına 
geçmeden önce bizde de çok kulla· 
nılan çimen çiçeklik kenarlarını an
latalım. 

Çimenden yapılmış çiçeklik çer
çeveleri; kurulu§lnn kolay olduğun
dan her bahçede görülür. 

Çimen kenar çiçekliğe güzel, ye
til bir etek tc§kil edebilir. Ancak 
böyle çiçeklerde çimen kenarla çi
çek arasını pembe bordürle ayırma 
lüzumu vard1T. 

Bilhassa güllük yapılacak parter
lerin kenarlarını bordür nebatlariy
le "çevrelemek çok lazımdır. 

Çünkü; güller yazlık ve devamlı 
çiçeklerden çoğuna nazaran daha 
boylu olduklarındnn ve dal uçla
rından çiçcklendikleri için çiçeksiz 
dal kısımlarının örtülmesi İcab eder. 
Bunu da yükaekce bir bordür neba
tı en güzel bir şekilde temin edebi
lir. 

Güreşte 

Yeni mil i takım 
seçiliyor 

1938 Türkiye serbest güreş müsa
bakaları neticesinde her sınıftan bi
rinci çıkan güreşçiler haziran niha
yetlerinde !stanbulda milli takımla 
karşılaşacaklar ve galip gelenler yeni 
milli takım kadrosunu teşkil edecek
lerdir. 

T. S. K. güreş federasyonundan ya
pılan bir tebliğde: 

1938 Türkiye serbest güreş birinci
liklerinde galip gelen birincilerle mü 
sabaka yapacak milli ekip güreşçile
ri: 

56 kiloda Ahmet Şakir Yılmaz ve 
Kenan, 61 kiloda Yaşar Erkan, 66 ki
loda Sadık Soğanlı ve Yusuf, 72 kilo
da Hüseyin Çetin, 79 kiloda Ahmed 
Kireççi ve Adnan, 87 kiloda Mustafa 
Çakmak, ağır siklette Mehmet Çoban, 
oldukları ve bunların haziran niha
yetinde yapılacak mezkur müsabaka
lara hazırlanmaları lüzumu bildiril-
mektedir. ·· 

Çankırıda zelzele . 
Çankırı, 8 a.a. - 24 saat zar-

fında şehrimizde beş hafif zel
zele oldu. 

Maliye enciimcrıinde : 
Askeri fabrikalar tekaüd ve yardım 

sandıgı hakkındaki kanun layihasının 
muzakeresıne devam edilmiştir. 

llitdce enciinıenirıde : 
1 - .Pul ve kıymetli kağıt bayilerile 

bunlara verilecek beyiye aidatı hak
kındaki kanun projesini; 

2 - Adliye harç tarifesi kanununa ek 
noter harç tarifesi hakkındaki kanun 
projesini müzakere etmiştir. 

Dünkü kamutay 
Kamutay dün B. Tevfik Fikret Sı

layın reisliğinde toplanmıştır. Devlet 
demiryolları ve limanları lşletm!.! u
mum müdürli.ıgü ile Vakıflar umum 
müdürlüğünün 934 yılı katği hesapları 
hakkındaki kanun projesiıe, İstiklal 
harbi malullerine verilecek para mü
kafatı, askeri memurlar hakkındaki 
1455 sayılı kanunun beşinci maddcsile 
zeylinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki muvakkat madde eklenmesine 
dair olan 3128 sayılı kanunun 2 inci 
maddesinin tadili hakkındaki kanun 
pro)-' •-....,....'"--'- '-o)..,, ---u1-; ... ;~_.., 
Kamutayın dün ilk müzakeresinı 

yaptığı maddeler arasında devlete aid 
icareteynli ve mukatıalı gayri menkul
lerin kıymetlendirilmesi hakkındaki 
kanun projesile, devlet memurları ay
lıklarının tevhid ve teadülüne dair o
lan 1452 sayılı kanuna bağlı cedvelin 
Maarif vekaleti kısmında değişiklik 
yapılmasl hakkındaki kanun projesi, 
Çek061ovakya ile aramızdaki ticari 
mübadeleleri tanzime dair anlaşma ve 
Yugoslavya ile aramızdaki ticaret ve 
seyrisefain anlaşmasına munzam pro
tokolun tasdikine aid projeler vardır. 

Çağırı 
x .~t.ıli müdafad encümeni bugün 

saat 3,5 ta toplanacaktır. 
x Maliye encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 

Sergi evinde açılmış olan 
Kız Enstitüleri ve sanğat okul
ları sergisinde göreceğiniz e
serler tamamen bu mektepler 
talebeleri tarafından yapılmış
tır. 

Görünüz ve gençlerimizin 
\ş kabiliyetlerile öğününüz. 

Vilôyetlerimiz : Antalya 
Antalya, bizıim Akdenizin incisi

dir. Sıcak iklimlerin bütün hususi-

Buhran ve muvazene vergisi 

muaf İyetlerinin tatbik şekli? 
yetini ta§ıyan bu topraklarda, Tür
kiyenin diğer kÖ§elerinde bulunma
yan mahsuller yeti§ir. Hayat, bu ik
lime uygun p.rtlar altındadır. An
talya, bilha&ııa aon senelerde iki 
mevzu dolayı.siyle sık sık ititilmek
tedir: Narenciye istasyonları tesisi; 
Göçmen iskanı ..• 

Maliye vekôleti alôkahlara 
bir tamim yaptı 

mühim 

Maliye Vekaleti, Kamutayın son toplantılarında kabul etmit 
olduğu iktisadi buhran ve muvazene vergilerinde muafiyet hak
kı veren 20 ve 30 liralar hakkında mühim bir tamim yapmıttır. 

Antalya, sıcak olmakla beraber, 
Türkiyenin en verimli topraklarına Ehemiyeti itibariyle bu tami-
maliktir. mi aynen alıyoruz: 

Antalyanın mesahası 19.479 kare Kazanç, iktisadi buhran, muvaze-
kilometredir. 9 kazası ve 242.609 ne vergilerine tabi olan hizmet erbabı 
nüfusu vardır. Şehirlerde yaşayan istihkaklarından kesilecek vergiler, 
mikdar 22.003 erkek, 21854 kadın bu mükelleflere her ay bilfiil ödenen 
olmak üzere 43.857 dir. Merkez ka- paralar üzerinden hesab edilmek ve 
zanm nüfusu, 11 .920 erkek, 11.073 muafiyet ve mükellefiyet hükümleri, 
kadın olarak 22.993 dür. Köylerde kendilerine bir ay içinde ödenen para
ya,ayan nüfus, 93.207 erkek, ların yekfınuna göre tayin olunmak la-
105.545 kadın olmak üzere 198.752 zım gelirken bazı yerlerde 18 seri nu
dir. maralı ve 25.2.1933 tarihli iktisadi buh-

ran vergisi umumi tebliği hükümleri-
Antalyada nüfuıı kesafeti diğer ne muhalif olarak yevmiye ile çalışan

bir çok vilayetlerimize ve Türkiye ların vergiye matrah olacak aylık is
vaııatisine göre azd1T: 12 ... Bu nisbet tihkaklarının hesabına, bilfiil kendile
merkez kazada 16, Akııekide 15, rine ödenen paralar nazarı dikkate a
Alanyada 12, Elmalıda 13, Fenike- lınmayıp, yevmiyelerinin bir ay için
de 10, Kaşta 9, Korkudelide 17, de resmi tatil günleri haricinde kalan 
Manavgatta 10, Serikte 11 dir. gün adedine zarbı suretiyle bulunan i-

l d k .. 569 d tibari ücret mikdarının esas tutuldu-Anta ya a oy aayısı ur. 
Bu köylerde nüfus vaııatisi 349 dur. ğu haber alındığından yeniden ve ehe
Antalya köyleri, ark ormanlar ara- miyetle maliye memurlarının nazarı 
ınnda ve en güzel tabiat parçaları dikkatinin celbine lüzum görillmUş
üzerinde kurulmu§ cennet köyler- tür. 
dlr ve toprak genişliği burada bü- Yukarıda yazıl her üç verginin mat
yük bir iskan yapmaya müsaiddir. rahı da, bu vergiye tabi istihkakların 
Bu itibarla yeni göçmen programın- bir aylık baliğidir. Bir aylık baliğden 
da Antalya hur.usi bir yer almııtır. maksad, mükelleflere hizmetleri mu-

Antalyada bekar ve evli nisbetle- kabilinde bir ay içinde filen tediye o
ri araııındaki fark, diğer vilayetle- lunan paradır. Binaenaleyh yevmiye i
rimize göre, bekarlar l hine fazla- le çalışanların vergi matrahları, hesab 
cadır: Yüz erkekten 59.6 111 bekar, edilirken yevmiyelerinin, bir ay için-
39.1 j evlidir. Yüz kadından 46 deki iş günü adedine zarbedilmek su
sı bekar 38.8 i evlidir. 14.3 ü duldur. retiyle bulunacak itibari ücretleri de-

ğil, o ay içinde filen çalıştıkları gün 
Antalyada nüfusun yüzde 42.5 adedine veya çalışmasalar dahi kanu

ğu toprak mahsulleriyle ya§amak- nen veya mukavele hükmüne göre ken
tadır. 50.934 erkek, 52.213 kadın dilerine ödenen paraların nazarı dik
bu sahada geçinmektedir. Antalya- kate alınması ve muafiyet veya mü-

t l ·b· t h . 1 kellefiyet hükümlerinin tatbikına bu 
nın or ayay a gı ı ser ve a~ın o -

mikdarlarm esas tutulması lazım ge-
mayan verimli ve yumutak tabiatli lir. Bu mikdarların hesabında müstah-
toprağı; kadını, erkekten çok ken- demin bir ay içinde çalıştığı muhtelif 
disiyle uğra~maya sevketmi~tir. müesseselerden filen aldığı ücretlerin 

Sanayi ve küçük sanatlarla uğra- yekunu esas tutulur. 
Misal: 

L~~~~6~~yeJ~YJJJ.ll~~~-~~~--~~~~~~~~--
nin nisan 1938 ayı zarfında 10 giln ça

yanın bOl ormanı, itÇiyi en çok bu 
lışmış ve o ay içinde başka bir müesse-

ıuhe üzerinde toplamıştır: 1323 er- sede dahi çalışmamış olduğu takdirde 
kek, 720 kadın vatandaş; ağaç itle- aylık istihkakı (10 X 2 =) 20 llrıı.dan 
me aanayii ile uğratır. ibaret olacağından yalnız kazanç ve 

Ha,·a açık ge~ti 

Dün şehrimizde hava açık, öğleden 
sonra az bulutlu ve hafif rüzgarlı geç
miştir. En düşük ısı 12, en yüksek ısı 
da 30 derece olarak kaydedilmiştir. 
Yurdda hava; Doğu Anadoluda ve Ka
radeniz kıyılarında bulutlu, diğer böl
gelerde açık geç.miştir. 24 saat içinde 
yalnız Doğu Anadoludaki mevzii ya
ğışların kare metreye bıraktığı su mik 
darı Karsta 6 kilogramdır. Rüzgarlar 
bütün bölgelerde şimal istikametinde 
saniyede en çok 6 metre kadar hızla 

esmiştir. 

Yurdda en. düşük ısı Kırşehirde ıo, 
Kastamonuda 8, Çorum ve Karsta 6, Sı
vas ile Erzurumda 4 derecedir. En 
yüksek ısılar da Kocaelide 25, Bahkc;
sirde 27 lzmirde 28, Antalyada 30, Dı
yarbakı;da 31, Adanada 33 derecedir. 

hava kuvvetlerine yardım vergisi ke
silecek iktisadi buhran ve muvazene 
vergilerinden muaf tutulması lazım 
gelir. 

2 - Nisan 1938 ayının ilk on gUnü 
zarfında 1 lira yevmiye ile bir müesse
sede çalışmakta iken ikinci on giln.ü 
zarfında 1,5 lira yevmiye ile başka bır 
müessesede çalışan ve ondan sonra 
mezkur ay zarfında hiç çalışmamış o
lan bir işçinin nisan 1938 ayına aid 
istihkakı (1 X ıo + 1,5 X 10 =) 25 
liradan ibaret olacağından ilk on 
günlük yevmiyesinin 60 kuruşunun 
kazanc vergisinden ve aylık istihka
kının ~tamamı iktisadi buhran vergi
sinden muaf tutulması ve 19 lira üze
rinden kazanç ve istihkakın tamamı 
(20) lirayı geçtiği için tamamından 

muvazene vergisi kesilmesi icab eder. 
3 - Nisan 1938 ayı içinde bir mües

sesede üç lira yevmiye ile 15 gün ve 
2 lira yevmiye ile de başka bir müese
sede 8 gün çalışan bir müstahdemin 
aylık istihkakı ıs X 3 + 2 X 8 = 61 
lira olacağından bu istihkakın 30 li
rasının buhran vergisinden istisnası 
ve 31 lirasından buhran vergisi ve ta-

ınamından kazanç ve muvazene vergi
leri kesilmesi icab eder. 

Hava kuvvetlerine yardım vergisi 
kanununda aylık istihlak üzerine 
mevzu bir muafiyet hükmü mevcud 
olmadığından yevmiye ile çalışanla
rın aylık istihkakları ne olursa olsun 
istihkakın aslı üzerinden bu verginin 
kesilmesi lazımdır. Bu vergiye mat
rah olacak istihkaklar dahi, yukarıki 
izahat dairesinde, müstahdeme bir ay 
içinde filen ödenen mikdarlardan iba
rettir. Ancak bu vergi istihkakın as
lından yani, milstahdeme bir ay için
de hizmetine mukabil filen ödenmesi 
lazım gelen ücretlerin vergi veya sair 
namlarla yapılan tevkifat da dahil 
olduğu halde bulunan mikdarlardan 
alınması lazım geldiğinden istihkak
tan kazanç, buhran ve muvazene ver
gileri indirilmeden evvelki mikdarın 
hava kuvvetlerine yardım vergisine 
matrah ittihazı icab eder. 

Mesela: Bir ay içinde 150 kuruı 
yevmiye ile 20 gUn çalı§an bir mU.
tahdemin aylık istihkakı 150 X 20 = 
3000 kuru§ olup bundan % 2 hesabiy
le 60 kuruş sıhhiye tevkifatı yapılmıı 
olsa, bu tevkifatın ve kezalik kazanç 
ve muvazene vergileri tevkifatınm 
hava kuvvetlerine yardım vergiainin 
hesabında nazarı dikkate alınmuma 
imkan yoktur. Verginin 30 lira üze
rinden 60 kuruş olarak kesilmesi ik
tiza eder. Ancak bu vergide dahi 
müstahdemin istihkakı filen ~alıştığı 
gün adedine göre tahakkuk eden Uc
retinden ibaret olup çalışmadığı gün
lerin aylık istihkak hesabına idhal e
dilmesi katiyen caiz değildir. 

Bu izahat dairesinde muamele yapı
larak yanlışlığa meydan verilmemesi 
lüzumunun merkez ve mülhak kam
lar maliye memurlarına chemiyede 
tebliği temenni olunur. 

•• 
Un:ver~İtedc= 

calısmalar 
!stanl>u , 8 (Telefonla) - Verilen 

haberlere göre önümüzdeki den le• 

nesi başından itibaren üniversitede 
vazife almaları için bazı ecnebi pro
f esörlerle başlayan müzakereler neti
celenmek üzeredir. Radyoloji küraü
süne getirilecek olan profesör Skoli
zerden başka maruf bir iktısadcı o
lan Graç da üniversite iktısad fatdl~ 
tesinde ders venneği kabul etmlıtlr. 
Bu profesör geçen sene üniversite
den ayrılan Retke'nin yerine gele
cektir. 

Yeni İn§OOt 

Çimen kenarları çiçekliklere etek o
larak kabul derken biz bunun bor
dür nebatlariyle mutlak tamamlan
masını lüzumlu görüyoruz. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Uni""" 
sitede yapılacak yeni inşaatın proje
leri hazırlanmıştır. Bu projelere gö
re üniversite merkez binası esaslı bir 
tadille tamir edilecek ve Süleymani· 
ye cephesindeki kapının önilne 3000 
kişi alabilecek büyüklükte anfiteatr 
şeklinde bir konferans salonu yapıla- · 
caktır. Bu salon merkez binasına b• 
palı bir antre ile bağlanacaktır. Ta
lim taburuna tahsis edilmiş olan bi
na yıkılarak yerine büyük bir kimya 
enstitüsü kurulacaktır. Üniversitenin 
dış kapısı solunda bir lokanta ve ı~ 
kal yapılacak ve bu inşaatla üniver• 
sitenin en mUhim ihtiyaçları ~ 
lanmış olacaktır. 

Demek Oluyor ki yalnız çimenden 
yapılmıı çiçeğin kenarı çerçeve va
zifesini tam gÖrmÜ§ olamaz .. 

Gül kenarlannın çerçevelenmesi 
için en mufavık bordür nebatı muh
telif polyanta gülleridir .. 

Bazı yerlerde sarmaıık güllere 
de bu va2ife gördürülmektedir. 

Polycfnta güllerle güllükleri şÖy· 
lece çevrelemek en iyisidir. 

ilk önce gül parteri olarak ayrı· 
lan kısmın etrafında çimen etek için 
çepeçevre bir kennr ayrılır. 

Bu kenarın geni§liği çevreliyece
ği parter ve kenarında bulunduğu 
yol ile nisbetli olmalıdır ... 

A'.~ıığı yukarı denilebilir ki çim e
tek; kenarında bulunduğu yolun 
yansı ve çcvreliyeccği parterin dört· 
te veya altıda bir geni~liğin de he
sab edilirse yakıııklı olur. 

Çim eteğin kurulu§u, yoldan en 
fa2la on şantim yüksek olmalı, mey· 
li yola doğru tatlı ve muntazam bir 
akıt göt.tennelidir. 

Tırmıkla gayet muntazam olarak 
ha7.rrlsmdıktnn sonra etek üzerine 
la7.ım gelen ~ckilde çim tohumu atı
lır. 

Polyanta gülünden bordür yap
mak iç.in de çim eteğin hemen bir 

Sakala bıyığa dair 
1 

ırıacaı· guwnıx meıııurı&.rıııın nıı-

kümetten aldıgı ~on emri duydunuz 
mu? 
Budapeşte, bütün gümrük me

murlarına şu yolda bu tamım gön
dermiş: 

- Hepiniz bıyık koyvereceksi
niz; bıyıksız gılmrük memurları iş
lcrindeıı ~ıkarılacaklardu ! 

Bu emir, bir asır önceki bir kanu
na dayanıyormuş; macarlarrn kara
rı dogru mudur, yanlış mıdır? Onu 
incelemek bize düşmez; kendileri 
düşünsünler .. Fakat şu bıyıkla sakal 
da devirlerin birer alameti gibi bir 
şeydir. 

Eskiden bizde: 
- sı:kolım yok ki sözüm dinlen

sin! denilir ve sakalsız adamın sözü 
dinlenemiyec.eğine işaret edilirdi. 

Sakallıların sö~ünü dinliyenlerin · 

kan§ kadar iç tarafına gelmek Üze
re 40 santim ara ile çepeçevre gül· 
ler dikilirler ... 

Polyantadan yapılacak güllük 
bordürü sade bir renkli bir çe;id
den kurul ursa pe.k güzel görünÜ§ 
alabilir .. - ULUÇAM 

de ııe hale geldiğini tarihten öğren
meye lüzum yok; kendi hafızanız bı
le size söyler. 

Bir başka atalar sözü de şu idi: 
''Yukarı tükürsem bıyığım, aşağı 

tükürsem sakalım.,. 
O halde bıyıkla sakalın biribirine 

zrd iki hareketin, iki istikametin 
sembolü sayıldığı zamanlar da ol
muştur. 

Fakat bütün bunlar eski günleri 
hatırlatır §eylerdir. Yirminci asırda 
bıyık kanunu, bıyık bırakma mecbu
riyeti, insanın, doğrusu, tuhafına gi
diyor. 

Bu emri verenler, acaba, macar 
hududlarında macar otoritesini hey
betli göstermek mi istemişlerdir? 

Yoksa "hududlarımızı sulh mua
hedeleri kırptı; hiç olmazsa bıyık
larımızı kırptırmıyalım!., diye mi 
düşünmüşlerdir? 

Sebep ne olursa olsunt bu emir tat-

bik edilecek olursa en ziyade okka
nın altına gidecekler, Macaristanda
ki köse gümrük memurları olacak
tır. - T.l. 

ôlciileceh ~f?Y kalmadı, ! 

Amerikada ilerliyen fen, artık 
kadınla erkeğin, gönül alakaları
na da burnunu aokmağa başladı. 
yeni icad edilen bir alet, birbirle
rile ÖpÜfen erkeklerle kadınların 
öpücük hararetlerini ölçmekte i
miş. Üzerinde 129 dereceye kadar 
hararet dereceleri kayıdlı olan bu 

ilet, ıimdiye kadar yeni nişanlı4 

tarda 95 dereceyi, eııki evlilerde 
30, birbirlerinden batkaamı ııeven 
çiftlerde 15 dereceyi göııtermit i
miı ... 

Bir gazete, her liangi bir kimae
nm kendiaine eti tarafmdan iba-

net edilip edilmediğini bu alet va
sıtası ile anlıyabileceğini yazıyor. 
Koskoca ihanet dalaveresini çe
virerek bir ba§kasını baıtan çıka
ran erkek veya kadın, bu alete 
yanhş rakam göstermenin yolu
nu bulamaz olur mu hiç? 

Gelen sesler bütün şekva - eserdir! 

Tevfik Fikret'in bir bahar has
reti ile yazdığı bu manzumeden 
çıkardığım bu tek mısraı, bu sıcak 
yaz gününde baharı özlediğim 
için, yazımın baıına geçirmedim. 
Sokaklardan geçerken şuradan, 
buradan yÜkselen, hatta yazıha-

nenizin yakınında gramafonlu 

bir kahve varsa, çalııırken bile 
kulağınıza gelen plak aealeri bil
mem size de, benim gibi, bu mııı

raı hat1Tlatıyor mu? 
Modern gramafon iğnelerinin 

plaklarımızdan çıkardığı bütün 
feryadlar, ahlı, oflu, ağlamaklı, 

inlemekti, figanlı, naleli, ıikayet
lidir. 

Gerçekten: 

Gelen sesler bütün ııekva - eserdir. 

Rektör B. Cemil Bilsel vekiletle 
temas etmek üzere Ankaraya gitti. 

imtihan neticeleri 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Uni• 

versite iktısad fakültesi eleme imti• 
hanlarının neticesi belli oldu. 260 ki• 
şiden fazla olan birinci sınıftan 88 l 
muvaffak olmuş; 175 §i imtihana gir• 
memiştir. Bunlar eyliil imtibanm• 
girmek haklarını da kaybettikleriıı .. 
den şimdiden sınıfta kalmışlardır. 

Hukuk fakilltesi üçüncü sınıfında 
muvaffak olanlann sayısı 165 dir. 

Sergiyi ziyaret eclcnlcr 
Sergi evimizde açılmış olan Kız Ens 

titüleri ve Sanğat Okullan sergisini 15 
gün zarfında 59.000 kişi ziyaret etmit" 
tir. 

iki genç hırsız yakalandı . 
latanbul, 8 (Telefonla) - Müddeld 

umumilik bugün Ahrqed ve RetA 
adında iki genç hakkında tevkif ka~f 
rı vermiştir. Bu iki genç muhteh 
semtlerde tam 17 ev soymuşlar, 10 bil' 
lira kıymetinden fazla eşya çatnuf" 
lardır. Suçluların çaldıkları eıyaıat'" 
dan bir kısmı bulunarak ıahibler 
verilmi1tir. 
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Royan kongresi ve 
Daladiye hükümeti 
Sosyalist partisinin kongresi, geçen 

gün Royan'da açıldı. iki ay kadar evvel 
l§ ba,ına geçen Dalactiye'nin radikal 
hü.kümeti, Fransa' da bugün en kuvvet· 
li siyasi parti olan sosyalist partisinin 
tniisamahasiyle iktidarda tutunabildiği 
İçin bu kongre müzakerelerinin netice
sine büyük eherniyet atfedilmektedir. 

Maliimdur ki Daladiye, Blum hü
künıetiyle Ayan meclisi arasında çıkan 
ihtilaf üzerine Blum'un istifaıiyle ikti
dara gelmişti. Daladiye, kabinesini ku
racağı zaman, soıyc.tistlere hükümete 
i§tİl-3.ki teklif ettiği halde bu parti tekli
fi kabul etmemişti. Binaenaleyh Dala
diye, kabinesini, yalnız radikal partisi
le bazı orta cenah partilerine istinad 
ettirerek meclisten ve ayandan geniş 
l<\labiyetler almıştı. 

Daladiye hükümetine bu salihiyet· 
lerj veren parlamento ve ayan meclisle
ri altı hafta tatil kararını vennişlerdi. 
ku tatil müddeti geçen haftanın başın
da nibayetlenmi, ve ınecJjs tekrar aç.d: 
l'nı§tır. Meclis açılır açılmaz, hancı 
l>olitika üzerinde hararetli münakaşa 

Yapılacağı tahmin ediliyordu. Fakat 
aoyan' da sosyalist kongresi de içtima
~na başlıyacağı için harici politika 
etrafındaki müzakere bu kongreden 
•onraya bırakılmıştır. Daladiye hükü-
tlıeti, radikal partiye dayanmakla bera
her, iktidarı ancak sosyalist partisinin 
ttl\isamahasiyle muhafaza edebilir. Sos
l'alistlerin komünistlerle birleşerek hü
kihnete karşı vaziyet almaları DaJadiye 
lıiikümetini düşürür. Acaba sosyalistle
t-irı Daladiye hükümetine karşı vaziyet
leı; nedir? Bunu bize Royan müzakere
leri anlatacaktır. Bu bakımdan Daladi -
l'e hükümetinin mukadderatı Royan'da 
taayyün edeceği iddia edilebilir. 
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Afyon tahdidi konferansında 

Şimdiye kadar af yon ziraati 
yapmıyan memleketler 

artık afyon ekemiyecekler 
Cenevre 8 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiri

yor: Beyn;lmilel afyon tahdidi konferansı ihzari komitesi. müza
kerelerini bitirmiştir. 

Müstakbel konferansta yapıla-
cak beynelmilel mukaveleye te
mel teşkil edebilecek muhtelif 
esasları muhtevi olarak hazırla
nan rapor bu hafta Milletler Ce
miyeti istişari afyon komitesin
de müzakere olunacaktır. 

Bu müzakerelere en büyük afyon 
alıcısı olan Amerikanın da iştiraki 
ehemiyetini arttırmıştır. 

Dünyanın en büyük 
. 

ticaret tayyaresı 
Santa Monica - Kaliforniya - 8 a.a. 

_ Dünyanın. en büyük ticaret tayya-

resi dün ilk tecrübe uçuşunu yapmış

tır. Tayyarenin 5.600 beygir kuvve -

tinde dört motörü var. Ağırlığı 25 

ton, azami sürati 386 kilometredir. 

Tayyare 41 yolcu alabilmektedir. 

Mürettebatı beş kişiden ibarettir. 

Yugoslôvyada 
-

Son üı sene i~inde 
baıar1lan 

ekonomik kalkınma 
Belgrad, 8 a.a. - Novska'da radi

kal birliği tarafından tertib edilen 
büyük miting esnasında ayan mecli
sinin ikinci reisi Kotur, son üç t>ene 
zarfında Stoyadinoviç hükümetinin 
iktısadi sahada vücuda getirdiği u
mumi kalkınma hareketini hatırlat
mış ve siyasi mücadele.l:re de ~ih.a
yet verilmiş olduğunu ılave etmıştır. 

Hatib, bundan sonra eski Hırvat 
köylü partisinin şefi Maçek tarafın
dan takib edilen siyaseti tenkid et • 
miş ve yugoslav radikal birliğinin 
köy demokrasisini en iyi şekilde tem
sil ettiğini kaydetmiştir Filhakika 
birlik yedi eyalette köylü halktn bü
yük bir ekseriyetine dayanmakta ve 
gösterdiği faaliyetle köylülerin uı:ıu: 
mi vaziyetini ıslah etmek ve z~raı 
mahsul fiatlarrnı artırmak sutetıyle 
köylülere karşı alaka gösterdiğini is
bat etmiş bulunmaktadır. 

F rankistler Kastellon' a 
25 kilometre yaklaştllar 
.Salamanka, 8 a.a. - Franko umumi ~rargahı~ın ~eb.~i~.i= .. 

• 
Madam Şuşnig 

Şuşnig'in nikôh 

töreni yapıldı 

Londradan Paris - Soir'a verilen ına
li'tmata göre, eski Avusturya Başveki
li von Şuşnig, liontes Vera Fug
ger ile nika.hlanmıştır. Zaten çok
tanberi, eski Başvekilin Kontes'le 
nişanlandığı bildiriliyor ve iki taraf 
da bunu teyid etmeseler bile inkar et
miyorlardı. Geçenlerde bir telgraf 
bunların evtendıklerini haber vermiş
ti. Fakat asıl nikah çok yakında ol
mu§tur. Gene Parie • Soir'ın aldığı bir 
telgrafa göre nikah merasimi Viyana. 
da Dominikan kilisesinde yapılmıştır. 
Nikah merasiminde Şuşnig bulunma
mıştır. Yalnız babası geheral Artur 
Şuşnig'le kiliseden bir papas kendısi
ne şahidlik etmişlerdir. Şuşnig nikah
lısına yalnız biı çiçek ve bir mektup 
göndermiştir. Madam Şuşnig bile ko
casının nerede olduğunu bilmemekte
dir. 
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i TÜRKİYE BASINI İ . . 
ı ................................................... .. 

Acaba doğru mu? 
KURUN'da Bay Asım Us, bugün 

yazdığı fıkrayı Türkiye - İngiltere 
1... la•masının Al.manyada bı-ma 1~ ~ , 

raktığı söylenen tesire hasredereK 

diyor ki : .. 
-'Fransızca İstanbul gazetcs~ın 

B ]'n'den aldıg~ ı bir telgrafa gore, 
er ı . ·ı l ·ı 

Alman gazeteleri Türkıye ı; ngı • 
tere arasında aktedilen malı anlaş
malar ile p~k ziyade meşgul olu;or
lar ve bu anlaşmaları Almanya nın 
Türkiye'deki menfaatlerine ~yg'!'11 
bulmuyorlarmış. Wirtschaftrıng ıs
mindeki iktisadi Alman mecmuası 

bu meseleden bahsederken : •. 
- Londra • Kahire - Ankara mu

sellesi 1937 senesinde Türkiy~, Irak, 
lran ve Afganistan arasında ımzala
nan dört taraflı muahedeyi t~
lıyor. Rüştü Aras paktlar siy~setı ı
le lngiltere'nin yakın şarktakı me~
faatlerine hizmet ediyor ve ~rap a
lemini lngiltere'den başka bır A~_-
rupa devletinin nüfuzu altına du-
şürınekten korkuyor." .. 

Diyormuş. Nihayet Türk - lngı~ız 
mali anlaşmasını Almanya'nın !~
kiya'deki menfaatleri ~ze:ine ınd~
ril.miş bir çekiç darbesı dıye tavsıf 
·ediyormuş • • • 

Eğer fransızca İstanbul g~zet:· 
sinin verdiği hu haber doğru ıse bı
zim için hayret etmemek do~u .~e
ğildir. Zira Almanlar pek iyı ~~ıl~r· 
ler ki Türkiye bir sömürge degıldır. 
lngiltere ile olduğu gibi Almanya 
ile de münasebette bulunmaktad~r
lngiltere Türkiye'ye •16 milyon ıs
terlinlik kredi açarken "Bundan 
sonra Türkiye Almanya'ya mal sat
nuyacak'' diye bir kayıd ve şart da 
·ı . ··rmem·ıc.tir O halde nasıl olu
ı en su -s • • • l" 
yor da Almanlar Türk - lngıl~z ma ı 
ve iktisadi anlaşmasını k~nd~ men
faatleri aleyhine indirilmış hır dar-

Partinin müfrit sol olan bir zümre· 
•i, hükümetin iç ve dış politikasını şid
detle tenkid ebnektedir. Bunlar, Blum· 
~n iki ay evvel, sukutunda rol oynayan
lar. affetnıemişlerdir ve komünistlerle 
bi:rleşerek hükümeti düşürmeğe taraf-

Son celsede delegemiz B. Necmed
din Sadak şimdiye kadar afyon zira
ati yapmamış olan memleketlerin mu
ahedede tesbit edilecek bir tarihten 
sonra afyon ziraatine başlamalarının 
yasak edilmesi esasının kabulünde ıs
rar etmiş ve bu mesele etrafında kuv
vetli münakaşalar olmuştur. Bazı mu
rahhaslar bunu kabul etmek isteme
mişler, delegemiz bunun mantıki ol
duğunu, bir taraftan afyon ziraatinin 
tahdidine karar verilirken diğer ta
raftan bunun teşmiline müsaade et
mek mantıksız olacağını, afyon zira
atinin husus1 mahiyeti icabı herhan
gi bir memleketin günün birinde af
fon ekmeye mecbur kalnuyacağını af
yon ziraati yapan memleketler ziraat· 
terini tahdid ederek büyük fedakar
lıklara katlanırken başkalarının ye -
niden afyon ekmeleri milli serveti 
birinden alıp ötekine vermek demek 
olacağım ve bunun beynelmilel ahla
ka aykırı olduğunu, fedakarlıkların 
karşılıklı ve umumi olması l:izım gel
diğini söylemiştir. 

Krtaatnnız T eruel ile sahil arasmdakı cephed~ ılerı ~ruyuşle
rine devam etmişlerdir. Kastellon civarında bırçok koyl~rden 
maada F oentecilla mevziini ve V erde Kamerona yolunun hır kıs
mını zaptettik. 

Fransadct 
-ı Madrid' de düşmamn ~ Ar~obis-

1 bo köprü başına yaptıgı bır ta-

Bone İngiltere Büyük 
Elçisini kabul etti 

Paris, 8 a.a. - Hariciye nazırı B. 
Bone, İngiltere büyük elçisini kabul 
etmiştir. 

be diye telakki ediyorlar? Acaba 
ougün lngilizlerin Türklere yaptık
ları krediyi Almanlar yapmış olsay-

• d . "Bundan sonra Türkler başka 
O:~mleketlere mal satmıyaca~" diye 
bir §art mı ileriye s~recek~e~dı? 

İşte Wirtschaftrıng gı~ı g~ete-

lardıdar. Bu zümre, partinin hüküme· 
le karıı takib ettiği bu müsamaha poli
tikasını beğenmemektedir. "Ya iktıdar 
)ahud da muhalefet" diye bağırıyorlar. 
bra radikal partinin son seçimlerde
.i hareketini tenkid ediyorlar. Malum· 
~r ki 1936 seçiminden evvel, ı·a<nımı 
\re aoayaliat partileri ara11nda bir aeçim 
~zon~ılmutr. Halk cephesi lunun temenhl 'teşkil eden 

hu itilafa göre, radikallor va soayaliıt
ler seçimlerde beraber yürüyeceklerdir. 

Gerçi ha]k cephesi kombinezonu
llun iktıdarda yürümesi bugün için 
llliirnkün görünmüyor. Fakat bu kom
hinezonun seçimlere aid olan anlaşma. 
;nıa sosyalistler sadık kalmak istiyor -
~r. Halbuki radikal parti son birkaç se-
~l!nde sosyalist namzede karşı bir 
tı~ed çıkarmış ve bu namzed ~e sağ 
~elerin yardımiyle kazannuştır. 
lialk cephesini büsbütün ortadan kal • 
dırarak radikallerle sosyalistlerin ara -
••nı açmak gibi bir netice verebilen bu 
"~Yet, Royan kongresinde şikayet 
~VZuu olacaktır. Hulasa sosyalist par
tiainin gerek Daladiye hükümeti ve ge
l-ek hükümetin dayandığı radikal par-
tisinden ,ikayc:tleri çoktur. 

Fakat başta Blum olmak üzere, 
l>~tinin mutedil zümresi, hükümete ta
~tEU"dırlar. Bunlar," yaiktıdar! ya mu 
& efet" düsturunu kabul etmıyorlar. 

1'"1ı biliyor ki iktıdar, Daladiye'nin 
r''~ttırmıt gibi görünen sınıf mücade-
1ı'•tnin tekrar başlaması demektir. Mu
d alefet İse, Fransa,yı anarşiye ve belki 
ti~-~\l arada Avrupa sulhunu tehlikeye 
~kler. 

ilQ lıu sebebledir ki hükümete karşı 
" aydan beri takib edilen siyasetin de
~~na taraftardır. Blum bu görüşünü, 
li ~~ hu sütunlarda çıkan çok ehemiyet-
1> 

1~ ~utuk ile izah etmiştir. Sosyalist 
lc.;.i\totisı lideri, hükümetin lspanya'ya 
~!ı takib ettiği karı§'mazlık siyasetini 
ıll dilfaa ederek, bundan ba§ka bir yo
le~ lll~tlaka harb demek olacağını söy
~ §tir. Bununla beraber, Blum'un 
~\t 1 

&Özlerinde iki ay evvelki sukutıu
~~ acısını hala yüreğinde taşıdığı se -
~ ektedir. Bu iğbirarın hedefi, tah
~l l'I edileceği gibi, ayan meelisidir. 
~~ kendisini iktıdardan düıüren bu 

1
• İçin diyor ki: 

"ii- Radiakl partisi, umumi seçim ile 
~i~~d bulan parlamento ile mahdud se· 
' ıle ıneydana gelen ayan meclisi a
~ •tıdaki ihtilifın, günün en vahim 
4.:ı ~lelerinden biri olduğunu anlama • 
"il', 

'l<on!renin neticesi bu dakikaya ka
~t 'tnaluın olmamakla beraber, hükü
"et'i~ ~!ı müsamahada devama karar 
'~egı _s(iy)enebilir. Buna başlıca 
•ı~ ' haricı vaziyetin tehlikeli olma
bil r. lialk cephesi anlaşmasımn, şu ve 
~ ~ilrti itilaEmın üstünde gelen düşün
tlbi ~~~r. Eğer Almanyanın İtalya ile 
~gı Yaparak Fransa üzerine yap-

la2yik olmasa, partiler biribirile 

l 
armzla Estramadora cephesinde 
Dombelido mıntakasmdaki diğer 
bir hücumunu püskürttük. · 

Valansiya üzerinde yapılan bir ha-

Bazı murahhasların böyle bir hak
tan vaz geçmek istememeleri üzeri
ne B. N. Sadak "bazı memleketler 
müstakbel ve mefruz bir haktan vaz
ll!eı;mezlerse Türkiye mevcud ve tnüs
bet hakkından vazgeçerek nasıl tah
did fedakarlığını kabul edebilir,, de
miştir. 

Sosyalist partisinden 
bir grup ayrıldı 

va muharebesinde düşmanın iki tay
resi~i düşürdük. Rubiellos civarında 
da. dfü;manın diğer bir tayyaresi dü
şürülmüştür. 

franslZ sosyal partisinin 

1aıiyeti 
Pariı, 8 a. a. - İstinaf .:n.aııkemesi, 

Iransı.z sosyal partisi i§i ile lağvedilen 
cemiyetlerin ihyası. meselesi hakkında
ki kararını bildirmiştir. Mahkeme, dos
yalarda lağvedilen birliğin tekrar tesis 
edildiğine dair deliller bulmuştur. 

Nihayet bu meselenin nazarı dik
kate alınmasına karar verilmiştir. 

Ka.tıtellon'a yaklaştılar 

Saragos, 8 a.a. - Havas ajansmrn 
muhabiri bildiriyor: Franko kıta lan 
dün cenub istikametinde ilerlemeleri
ne devam etmişlerdir. Şimdi Castel
lon'a 25 kilometrelik bir mesafede 
bulunmaktadırlar. 

B. N. OaJcıJ.... LuuJ.an .. vura cı!yon 

mukavelesini kabul ve tasdik etmi
yen müstahsil memleketlerden müs
tehlik memleketlerin afyon satm al
mamaları esasını ileri sürmüş ve: 

Blum ve tarafdarlar1 

sağa mı meyyaldir? 
Royan, 8 a.a.- Sosyalist fırkasının 

"- İnsani ideallere hizmetten bol 
bol bahsedildiğini işittiğim bu top
lantıda bunun teyidi çarelerini bul
mak lazınıdır.,, demiştir. 

Kanada murahhası ve diğer delege
ler bu teklifi kabul ettiklerini beyan 
etmişler ve hiç kimsenin itiraz etme
diğini reisin beyan etmesi üzerine B. 
N. Sadak bu meselede ittifakın komi
teye şeref verdiğini söylemiştir. Af
yon tahdidini kontrol edecek bir uz
viyetin tesisi konuşulurken B. N. Sa
dak Türkiyenin bizzat içinde temsil 
edilmediği hiç bir teşekkülün kon
trolünü kabul edemiyeceğini ve kon
trolüne bizzat iştirak etmediği hiç 
bir teahhüde girişmek adetinde olma
dığını söylemiştir. 

Türkiyenin talebini tatmin edecek 
bir formül bulunması vadedilmiştir. 

Sovyef alimlerinin kufubda 
yaphkları keıifler 

Moskova, 8 a.a. - Moskovada bu
lunmakta olan kutup kaşiflerinden 
Vilkins sovyet kutup alimleri ve tay
yarecileriyle görüşmüştür. 

Vilkins sovyet alimleri tarafından 
kutupta yapılan son keşifler hakkrn
d tafsilat almış ve kendisine Mosko
v:da yapılan hararetli kabulden do
layı teşekkür etmiştir .. 

Vilkins, Papanin grup unun. ve so~
t tayyarecilerinin kutuptakı mesaı-

ye d k bü't" ı . den hararetle bahse ere un 
erın d' 1 d' ~· 
dünyanın bu mesaiyi tak ır ey e ıgı-
ni söylemiştir. 

boğuşmaya ba§lıyacaktır. Bu~u.n için
dir ki Blum ve sosyalist parbsı, 1936 
senesinde yapılan sosyalist reformlar 
pahasına bile olsa, radikalleri iktıdar -
dan düşürmeğe cesaret edemiyorlar. 
Blum nutkunda bunu söylemi§ ve da
ha ile~ giderek demiştir ki: 

- Bir harb çıkarsa soııyalist partisi 
milli birlik hükümetine iştirak edecek • 
tir. Ve komünistler de buna hayır de
miyeceklerdir. 

Blum'un bu sözleri, Daladiye'yİ İk· 
tıdarda tutan amillerin en samimi iza· 
hıdır. 

A. Ş. ESMEP 

35 inci kongresi, bu sabah saat 4 de Fran.11a hudu'dıma yakın bir 
sona ermiştir. B. Leon Blum'un ver-
miş olduğu takririn kongre tarafın- kasaba bombalandı 
dan kabul edilmesi yüzünden sosya- Barselon, 8 a.a. - Frankist tayya. 
list fırkasında bir ayrıhk hasıl olmuş relel:, bu sabah fransız hududuna yir
tur. Lideri B. Marso Piyer olan sol miş beş kilometre mesafede Tigueras 
cenah grupu, sosyalist fırkasından kasabasını bombardıman etmişlerdir. 
ayrılmağa karar vermiştir. Zira bu Şehirde kırk kadar ölü varlır .. 
grupun sağa pek fazla mütemayil o-
lan siyasetinin ihtilalci prensiplere Fignera' da yıkıl.an binal.ar 
uymamakta olduğu mütaleasındadır. Perpinyan, 8 a.a. - Huduttan alı-
Grup, "ihtilalci sol" Unvanını ve "köy- nan haberlere göre, Fignera boinbar
lü sosyalist fırkası,. Unvanını almış· dımanı neticesinde on beş kadar bina 

trr. .yıkrlmıştrr. Bunların arasında askeri 
Altı azau olan ihtilalci sol cena- kumandanlık binası, bir mühimmat 

hm çekilmesi üzerine sosyalist fırka- deposu ve fabrikası, elektrik santralı 
smın idare meclisi, Blum Pol For te- ve hastane vardır. Yaralıların Perpin, 
mayülüne sahih 24 ve Ziromski tema· yana gelmekte oldukları söylenmiş 
yülünde 9 azadan mürekkeb olacak· ise de, bilahare Gerona götürülmüş
tır. terdir. Karabinyelerı Fransaya doğru 

Kongre tarafından son defa reye muhaceretin önüne geçmek üzere kor
müracaat edilmeden evvel B. Blum don tesis etmişlerdir. 
"şimdiki hükümet hakkında ne peşi· 
nen ne de ilerisi için bir tevbih ka
rarı veremiyeceğini,, söylemiş idi. 

Romanyada _şe~likler 

Dün gençlik bayramı 
kutlandı 

Bükreş, 8 a.a. - Kırat Karol'un ye
niden tahta çıkışının sekizinci yrldö
nüınünün altı hazirandanberi devam 
etmekte olan şenlikleri bugün "genç· 
lik bayramı,, ile güzel bir şekil al
mıştır. Bütün memlekette, başında 
Veliahdın bulunduğu gençlik teşek
külleri, spor §enlikleri ve vatanper
verlik tezahürleri ile kırala bağlrlık· 
larmı göstenni§lerdir. Şenlikler, Bük
reşte stadyumda yapılmış fakat miit· 
hiş surette yağmaya başlayan yağmur 
dolayısiyle yarıda bırakılmıştır. Kı
ral Karo!, gençliğin yeni tarz terbiye
si~in büyük iyiliklerini tebarüz etti
rerı. nutkunu söyledikten sonra, pro
gramın tehiri emrini vermiş ve stad
yumda bulunan on bin genç, büyük 
bir intizam ile sahayı terketmiştir. 
Kıral, stadyumdan en sonra çrkmış-

r. 

Bombardımanın tahkiki 
Londra, 8 a.a. - Barselondaki in

giliz askeri ata~esinin fransız meslek

da11ı ile birlikte, Alikante ve Granol
lers'de askeri hedeflerin mevcudiye

ti bu iki şehrin son günlerde bom
bardıman edilmesi için kafi bir sebeb 

teşkil edip etmediğini tesbit etmek 

üzere tahkikat yapmaları hakkında 

cumhuriyetçi İspanya hükümeti tara
fından yapılan teklif hükümetçe ka
bul edilmiştir. 

lspanyol cıımhuriyetçileri için 
lngilterede topl.anan iane 

Londra, 8 aa. - Gal memleketinin 

cenubundaki maden işçileri federas
yonu, İspanyol cumhuriyet hükümeti 

için toplanan ianeye iştirak ederek 

50.000 ingiliz lirası vermiştir. Fede

rasyonun icra komitesi bundan maada 
bir karar sureti kabul ederek açık 
şehirlerin mütemadiyen boinbardx

manmr protesto etmek üzere japon 

eşyasına boykotaj yapılmasını bütün 
İngiliz maden amelesinden taleb et
miştir. Bu karar suretinin birer nüs

hası, başvekil ile hariciye nazırına 
&önderilecektir. 

Kararda §Öyle denilmektedir : 
"Fransız sosyal partisi 1936 tarihli 

kanunla tarif ve menedilen şekilde mi
lis teşkilitı yapmıştır .. 

İngiliz k11ali~esi hasta 
Londra, 8 a.a. - Bukinham sarayın

dan bildirildiğine göre doktorlar kı
raliçeye bir kaç hafta dışarı çıkmama
yı tavsiye etmişlerdir. Kıraliçenin 
hafif nezlesi iyileşmeğe yüz tutmuş
sa da kendisi yine yarın, hasa alayla
rı sancaklarının ananevi geçid resmi
ne iştirak etmiyec:ektir. 

Askeri hastaneler 
iıin hemıireler 

-
Proje, kamutay 

ruznamesine allndı 
(Başı 1. inci sayfad& ) 

tabakıcı hemşire mektebi açılacak ve 
bu ~ekt~be Milli Mü.dafaa vekilliğince 
tesbıt edılecck şartlar dairesinde talebe 
kabul olunacaktır. 

Talebe tahshde bulunduğu müddet 
zarfında paraaız okutulacak, gerek 
mektebte, gerek çıktıktan sonra askeri 
tıbbiye mektebi talebesi gibi iaşe olu -
":3caktı:. Talebelere,her ay beş lira ve
rilcecktır. Talebelere talebe iken ve 
hizmt sırasında lüzumlu olan elbiseler 
ve cihazlar parasız verilecektir. Mek • 
tebten çıkanlar, Bakanlığın tayin ede -
ceği ordu srhat müesseselerinde altı yıl 
mecburi hizmete tabi tutulacaklardır. 

Sıhi sebeblerden gayri bir sebebten 
dolayı mektebi bitirmeyenlerle mek -
tebten çıktıktan sonra mecburi hizme
ti yapınıyanlara veya inzibati sebebler
den dolayı mektebten veya mecburi hiz
met sırasında ordudan çıkarrlanlarm 
orduda bulundukları müddet zarfında 
vekalet tarafından yapılan masrafları 
kendilerine veya kefillerine tazmin et
tirilecektir. Hemşireler 20 sene çalrş
tıktaıı sonra tekaüd olabileceklerdir. 
Mekteb ders programı ve diğer husus
lar Milli Mildafaa, Kültür ve Sıhat 
Vekfiletlerince mil§terekcn tesbit olu
nacaktır. 

lerin bu gibi sakat lafl~ ıle ~~ster
dikleri zihniyetlerdir kı b~ sa
mimiyetinden şüphe olmıyan Tur~ -
Alman dostluğu üzerinde zaman ıle 
gayri müsait tesirler yapabilirler ... ,. 

~lMAL MEMLEKETLERİNDE. 
UYANAN HUZURSUZLUK 

SON POSTA'da Bay Selim Ra-
gıp Emeç, Siyaset Aleminde ba!hğı 
altında yazdığı bir makalede şuna) 
devletlerinde harp endiıesinin u
yandırdığı bir huzursuzluk başladı
ğını kaydederek diyor ki : 

''Daninıarka Almanya ile müşte
rek bir hudud sahibidir. Muharebe
de bitaraf kalan bir Danimarka'ıım 
menfaati timal denizini Baltığa 
bağlıyan boğazları serbest b.u!m:ı-· 
lundurmak olduğu halde, bilakıs 
Almanya için bunlaTm kapalı kal
ması lazundır. Bunun haricinde .D.a
nimarka bir ziraat memleketı~~r-
ve Almanya onun için başlıca muş· 
teridir. Bütün bu esbaba munzam o
larak Danimarka'ya yapılacak ha
rici yardım gelinceye kadar bu 
memleketin Alman kıt~la~~ tara~m
dan bir kaç gün içinde ı~tila ~ıJ~
bileceği, Danimarkanm ~y~set.ını di
ğerlerinden ayrı tutan bır amıl olu-

yor. F' 
Bu takdirde laveç, No:veç ~.e m· 

] ... d. n müır.terek bır mudafaa an ıyanı " .. 
. t• takibetmeleri, kuvvet mu-
sıyase ı . l hl . 

. ktasmdan kendi e erı-
vazenesı no . . 

yılabilecek bir vazıyet ihdas 
ne sakt dı'r Bu sebebledir ki bu dört etme e • ı~ 
d l t . miic.terek bir bitaraflık P a-ev e ın ~ . 

trafında toplanmaları, Danı-
nı e . . d d 

k 'nm hususi vazıyetın en o-mar a 
1 ümkün olamamıştır. Ve orta 
ayım 'b' . IA A 

Avrupa'da olduğu gı ı şı~a ı ':11-
'd da müstakbel harbın endışe-

pa a d' . .. 
]eri ,imdiden ken ım gostermeye 
ve umumi bir huzursuzluk vermeye 
ve umumi bir huzursuzluk vermeye 
ba§lantıştır.,, 

İstanbul elektrik miidürliiğii 
lstanbul, 8 (Telefonla) - Nafıa 

vekaleti İstanbul elektrik işleri mü
dürlüğüne telefon müdürü B. Emini 
tayin etmiştir. B. Emin şimdi devir 
ve teslim işleriyle uğraşan heyetle 
beraber çalışmaktadır. • 

T~yyareci Rossi'nin yeni 
rekorları 

İstr, 8 a.a. - Tayyareci Rossi, saat
te vasati 401 kilometre 300 metre ile 
5 bin kilometreyi 12 saat 27 dakika 38 
saniyede katetmiştir. Rossi, bu su
retle üç enternasyonal surat rekoru 
kırmış olmaktadır. 

r~~:~·~:;~~~~;·~:~,7°! 
i ve sanğat oku1laTJ sergisinde ! 
i talebelerimizin nasıl çalıştığını l 
f g ö r ü n ü z f f . : ................................................ ....ı 
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Bir tabur komutanının hatıratm
dan "Türklerin mukavemeti hafif 
de olsa (hakikatte hiç yoktu), uzun 
ve sinirleri sarsan bir gecenin ak.i
binde bu mukavemet yorgun ve alel
umum bitkin askerlere fena tesir 
etmkte idi. Kıtaları ileri sevketmek 
güçtü. Efrnd yere yığılıyorlardı, 
bunları kaldırıp tekrar harekete 
geçirmek çetin bir İ§tİ .. .'' 

Resmi tarihten "ara sıra pusudan 
yapılan tek tük ateı müstesna ola
rak artık türklerin mukavemeti ke
silmişti. Fakat Avustralya tugayı da 
artık sıfırı tüketmiıti , Efrad bitab 
kalmııtı. Her mola vriliıte derhal 
yere uzanarak uykuya dalıyorlar

dı. 
15 ve 16 •ncı taburların albayları 

bulunduklan yerlerde siper kaza· 
rak yerleımeğe karar vermiılerdir. 
Keyfiyeti tugay karargahına bildir
diklerinde bu karar general Monaı 
ve Koks tarafından tasdik olundu
lar • .'' Yani tabiri diğerle bu koca 
iki tugay hiç bir mukavemet görme
den, bir muharebe yapmadan bir 
gr-elik yürüyiiıle tık nefes oluyor, 
bomboş duran hedefine bir yürüyiiı
le varamadan yatıp kalıyorlar ve 
Kocaçimcn bu suretle bugün kurtu
luyor. 

Kırk sekiz saat bila fasıla yürü
yiiı yaptıktan sonra uzun boylu din
lenmeden Atatürkün komutasında 
taarruza egçeck türk tümenlerinin 
bu çocuk oyuncağı mesafeleri nasıl 
geçeceklerini, cehennemi ateşlere 

ve kendilerinin bir kaç misli düı
mana rağmğen buraları nasıl silip 
süpüreceklerini ileride görecğiz 

"Eısiz bir askert malikiz" lafının da 
manası o vakit daha iyi anlaıılacak
tır. Şimdilik bu yürüyüıle nefesi ke
silen tugayları Conkbayırmın ve 
Kocaçimenin azametli yanıaçları Ü· 
zerinde kendi hallerine bırakarak 
biraz cenuba, bizim çevrilmek iste
nen sağ yanımızdaki siperlrde bulu
nan 19 uncu tümen cebhesine ge
lelim. 

Hamillon Muvalf ak olmak 

i(in her ıeye baı vuruyor 
Bu defa muvaffak olmak için 

Ha.miltonun azmi kati idi. Her yer
de ve her t,ebbüa imkanını yoklu
yordu. Bir yandan bizim sağ açığı
mızda kuıatmayı yaparken diğer 
taraftan bizzat bu sağ yanı da taar
ru:uuz bırakmıyor, yeni ordudan 
gelen kuvvetlerin bir kı&mını bura· 
da taarruza &Ürüyordu • 

Hamiltonun dü§üncesi de fÖyle 
idi: Çevirmeyi yapan hücum kolları 
sabaha karşı Conkbayırını İ§ial e
deceklrdir. Fakat bu esnada türkle
rin uıl &ağ cenah siperleri olduğu 
gibi duracaktır. Bir taraftan Conk
bayırmdaki İngiliz kuvvetlerinin bu 
cenah gerisinden tsiri görülmeğe 
başlarken bir taraftan da cebheden 
taarruz yapılmalı, bu yanda.ki siper· 
lerde ele geçirilerek zafer kati ve 
fÜphesiz bir vaziyete sokulmalıdır. 

Eskidenberi bu yanda bizim kah
raman on dokuzuncu tümenin bulun
duğunu biliyoruz, bunun ba§mda da 

ULUS 

artık albay olan kahraman Mustafa 
Kemal (Atatürk) vardır. 
Sağ yandan bir çevirme hareke

tini ilk olarak sezen ve aylarca müddet 
evvel bunu mafevk makamlara bağı
ran tümen komutanı iki gündenberi 
kendi cebhesine yapılan bombardı
mandan da kıqkulanmış ve bütün 
dikktiyle düıman taarruzunu bek
lem -::ktedir 

Yazan: M. Şevki Yazman 

Hatta kendisinden evvelki dalgalar 
ayakta hücum ettikleri halde bu dal
ga daha akıllı çıkıyor yerde sürü
nüyor. Fakat nafile. Onlar da can
sız olarak yere seriliyor. Saat 6 da 
bu hücumlar iflas etmiş, ve 19 uncu 
tümenin siperlerine hiç bir noktada 
girilememi~ti. Bizim snğ yan dem•k 
dik duruyordu. Fnkat sağ yanın şi
mali her saat tasavvur edilemiye-

6/7 ağustos gecesi bili. fasıla de- cek kadar büyük tehlikelrle dolu
vam eden topç~ ateşinden düşma· yor yorgunluğu nisbcten gidermiı 
nın taarruzunu hısseden tümen ko- önü boı düıman tugayları bir taraf
mutanı saat 1.1? evvelde (yani ge-ı tan Conkbayırına diğer kol il Ko
ce yarısından bır saat sonra) kıta- caçimene yaklaşırken Sovulada 
larının nazan dikkatini şu emirle cel- ( Anafartalar) tam m~vcu<llu iki 
bediyor: düşman tümeni karaya ihraç olunu-

" Vaziyeti umumiye pek mühimdir. yordu. Arıburnu saü yanından bü
Kumandanlardan, zabitlerden her yük Kemikliye kadar devam eden 
vakitkinden ziyade ve fevkalade in- takriben on bir kilometrelik saha
tibah ve mesnii fedakarane isterim.'' daki bu kuvvetlr karıısmda İs ! altı 

Saat 3.30 da da diğer bir emirle perakende türk taburunclnn başka 
düşmanın bütün te§ebbüslerini kıra- bir kuvvet yoktu. ihraç yerine tek bir 
cak tayakkuz lüzumunu bir kere cebel mermisi bile düşmemişti. Bu 
daha tekrar ediyor. tehlikelerle dolu vaziy tin mesuliye-

7 ağustos saat 4 evvelde (yani tini omuzlanndn taşıynn bizim ~i

kuşatmayı yapan İngiliz kollarının mal grupu karargahı ne yapıyord~. 
Conkbayırı ve Kocaçimne ulaşması Şimdi de onu görelim: 
lazım gelen saatte) düşmanın bu 
topçu ateşi azami dereceye çıkarılı
yor ve saat 4 .30 da hücum başlıyor. Şimal gn·,u için kl•vvetler 

tedarik olrnu\~or 

Bizim ıimal grupu (Arıburnu) 

ile cenub grupu (Seddülbahir) ara-

lngilizler bu taarruzu tam dört 
dalga halind~ tertib etmişlerdi. Uç 
dalga biribiri arkasından yekdiğeri
ni takib ederek bizim en sağda kö
şe teşkil eden mevziimize girecek, 
dördüncü dalga da kazma kürekle sında Kabatepe mevzii vardır. Bura-
gelib burayı tahkim edecek. 

Birinci dalga hücuına kalkıyor. 

Bizim kurşun kasırgası ile karşılaıı
yor hücumu idare eden albay Vayt 
ve maiyetindeki dokuz subay ilk 
dakikada maktul düıüyorlar. 

Bir kaç saniye sonra bu ilk hü
cuın dalgasından sağlam insan kal
mıyor. Mamafih ikinci dalga bun
dan fütur getirmiyor ve iki dakika 
sonra birinciyi takib diyor. Bu da 
kısa bir zamanda aynı akibete uğ
ruyor. 

Üçüncü dalga dııarı çıkmak Üze
redir. Fakat önünffki dal.-.la,.,.. ..ı..• 

betini gözleriyle görüyor ve geriye 
haber veriyor. Fakat kolordu ka
rargahı buna inanmıyor. Sebebi de 
şu: 

Evvelce bir defa daha gördüğü
müz gibi İngilizler kendi ileri hatla
rının vasıl olduğu noktayı anlamak 
için muhacim askerlerine muayyen 
işaretler veriyorlardı. Bunlar da bu 
işaretleri vardıkları son hatta diki
yorlardı. 

sı da eks riya yorulmuş, zayıfla-

mış, tıımzimi ve kuvvetlendirilmesi 

için biraz istirahntı zaruri olan bir 
tümen tarafından işgal olunur. 6 a-

ğustosta ve düşman ıimal grupun
da Kanlısırtı işgal ettiği vakit bu 

mmtakada da bizim işgal günün

denberi tanıdığımız 9 uncu tümen 

vardır. Bu tümen Seddülbahirde 

hakikaten lime lime olmuştu. iki ay
dır Kabatepe mıntakasındadır, ye

ni ikmal efradı almış ve bu harb 
-'---•~de ınü.mkün old_\liu nishet
te tanzım olunmu tur. n.unenın "ba-

§ında da artık miralay Sami bey de
ğil bir zaman ona muavinlik yap
tıktan sonra onun yrine geçen Kan
nengisser bulunmaktadır. 

(Sonu var) 

Vefat 
Devlet demiryollarının çalışkan 

memurlarından İzmirli Bay Suphi ve
fat etmiştir. Cenazesi dünkü gün ar
kadaşlarının şefkatli kollarında Ce
becideki metfenine gömülmüştür. 

3557 Halit 

PER GÜNT 
İstanbul Şehir tiyatrosunun Anka

rada verdigi temsiller içinde en manalı 
olanlarından bir tanesi de Henrik İb
sen'in Per 'Günt'ü idi. Şimal edebiyatı
nı az tanıyoruz, belki az tad alıyoruz 
da ondan .. 

Bu edebiyatın zevkine iyice varama
yış şunlardan ileri gelebilir: Evvela 
birkaç eski politik dostluk hatırası ve 
yeni başlayan ekonomik temaslar dı
şında şimali pek iyi bilmiyoruz. Ne 
etnolojik şimal , ne jeografisi ve tari
hi ile İskandinavya bizim için Fransa 
ve Almanya kadar belli değiluir. Böy
le olunca şimal kültürünü ilk tadrşta 
bira.t kekremsi bulabiliriz. Bu, henüz 
tatmış olmadan, ve tadına alışmamış 

bulunmadan ıleri gelir. Fakat ne zararı 
var? Biz o çeşninin alışıldıkça yadır
ganmıyacağına inanıyoruz. Evvela ce· 
nuplu değiliz. Güneşin bol olduğu 

yerlere sonradan göçtük. Bizim ırktan 
olanlar hala Baltık denizi kenarında 
yaşıyor: Şimalin en parlak mamure:.ı· 
ni kanımızdan bir soy kurdu. Kafamı
zın ü::.tündeki saçların bazen siyah bi
tişi bir şey ifade etmez. Bu, güneşın 
ve tesalübün işidir. Değil mi ki altında 
parlak ve açık renkli bir beyin var? 
Batıya doğru akıp yayılan fikir ve kül
tür Orta Asyadan, bizim pınardan 
kaynadı .. En temiz bir damarı kalın ta
rih tabakalarından süzülerek Anadolu 
yaylasında tekrar fışkıran kaynaıc 

türk için yüksek şimal kültüründen 
zevk almamak kabil mi? Büyükleri ha
la sarı saçlı, mavi gözlü olanlar elbet 
İskandinavya edebiyatının baş döndü
rücü ,keyfine kolaylıkla kendilerini 
vereceklerdir. 

Eser kısaca hulasa edilebilir: Bu, 
haris bir adamın efsanevi sergüzeşti
dir. Per Günt, içi sınırsız i::.teklcrle 
dolu bir adam .. Sert ve yalçın bir tabi
atin darlaştırdığı şimal çerçevesine 
sığmayan iradesini geniş ufuklu sıccı.k 
ülkelerde koşturuyor .. Arkasında biri 
diri, öteki ölü iki sevgilinin hatırasını 
bırakmıştır: Sarı saçlı Solveig ile çok 
cefa çekmiş anası .. Fakat Per Günt ba
şını arkaya çevirecek ,sevgilerin zafı-

na tutuıa;!~}.7:...i<J.~e!=:.!c .. !.~~'!\. de.fük.. 
dır, ve kendisinin dışında kalan bu bi

çimsiz ve küçük aleme içinin genişli
ğine göre şekil ve biçim vermek lazım
dır. 

Per Günt hırsını uzun yıllar koştu· 
ruyor. Ruhunun kamçısı altında ha
şarı imkansızlıklar kuzu gibi uysalla
şıyor. Dağınık demir zerrelerini kuv
vetli bir miknatıs nasıl çekerse Per 
'Günt de servet, refah ve iktidarı öyle
ce kendinde biriktiriyor. Gezmediği 

diyar, tatmadığı su, sarmadığı bel yok
tur. Metropollerden denizlere, deniz
lerden çöllere geçiyor. Servetinin küs
tah şarı, hududlar yıkarak bir ülkeden 

F. E. 
ötekine atlıyor. Devletleri dağıtmak 
ve yenilerini kurmak teşebbüsünde bu
lunuyor. Hatta bir gün onu çölde bir 
din vahası kurmaya çalışan bir pey
gamber olarak da görüyoruz. Manevi 
sınırlara hakim olmayı, insan yürek
lerini kendisinin de inanmadığı bir ı· 

mania kaplamayı tecrübe ediyor. Tari
he bile kafa tutuyor. Sfenks'in karşı
sına geçip onunla boy ölçüşüyor. Ken
di kendinin olan bu taş ilah karşısın

da kendi kendini yarattığını zanneden 
Per Günt'ün silueti yükseliyor. 
İbsen kendinden ve iradesinden baş· 

ka her şeyi inkar eden bu adamı deli
lerinin arasına hile sokuyor: kafaları
nı dolduran hezeyan balçığı ile kendi 
kendilerini başl·a bir adam gibi yoğur
mus bir tahm deliler tamaman remzi 
olarak Per Günt'ü Ustad diye anıyor
lar. 

Sonlara doğru piyes kahramanını ih· 
tiyarlamış buluyoruz. İradesi de adale
leri gibi porsumuş, uzviyetinin kemik 
çatısı altında sade bir yığın heyecan 
ve arzu külü kalmış bir ihtiyar .. Bu a
dam artık hayatın savletlerine dayana
cak takatten mahrumdur. Kendinden 
bakiye kalan şeyi ana yurduna götür
mekten başka ısteği kalmamıştır. Fa
kat yolda bile iradesinin cezrile boşa
lan bu adamın içi son bir med ile gene 
taşıyor; kendini yurda götürecek ge
minin aczine kızıyor. Bu sırada öıü
miin gölgesi yanında beliriyor: kara 
bir gece içinde adem, bir sembol adam 
gibi onun yanı başına geliyor. İhtar
larda bulunuyor. Ancak, kazaya uğra
yan geminin, sivri kayalar tepesinde 
köpüren dalgalar içine fırlattı6ı bu a
damda ihtiras kıvılcımı hala sönme
miştir: kendini yaşatmak için başka
sını ve başl.alarını öldürmekten çekin
miyor ve nihayet kayaların üstüne bin 
güçlükten sonra bir tortu gibi çökü
yor. 

Fakat - kendi ifadesile - bir münha
ni üstünde dolaşan bu garip mermi ar
tık hızının sonuna varmıştır. Ona 
hareket ve hız veren bütün ruhi infi· 
liik unsurları tükenmiş, yalnız madde, 

kendi-kitlesi ka~sir ~F~cak bir 

Günt tanıyamadığı vatan yollarında 

kendini kadere teslim ederek sürük
leniyor ve kader onu yeni başlayan bir 
simal gününün soluk ve mUtov ... : -r 
dınlığı içinde yıllarcR evel bıraktığı 
kulübesi ve içinde kendini bekliyen 
sarı saçlı Solveig ile karşılaştırıyor. 
Solveig, içi boşalmış maddeye bir ümit 
havası gibi doluyor. Hırsın ağzı kö
püklü egoist iradesinden başka hiç 
bir deruni kudret tanımayan bu bo
şalmxş adam taze ve dinlendirici bir 
hava ile yeniden dolarak ümidin ve 
inanın yumuşak dizlerine kapanıyor. 

* İbsen'in eseri koyu ve derindir. Gi-

ilk hücum dalgasından bir nefer 
taşıdığı kırmızı sarı flamacığı bizim 
siperlerin ön şivine dikmeğe muvaf -
fak olmuı ve sonra da kendisi bir 
kurşunla yuvarlanmııtı. Şimdi bu 
filamacık bizim siperlerin ön §İ· 
vinde dalgalanıyor ve kolordu ka- ., l l l il lll l il l l l l l l l l l il il l l l l l l l il il l l il l l l l l l 111111111111111111111111111111111111 L 

rinti ve sıkıntılı.. Zaten nasıl başka 
türlü olabilirdi. Bu eser fiorlar mem

: leketioin, nefti çamlar, sivri kayalıkrargahı da bunu görerek bu siper- : Yazan: Alexia Tolatoi No: 114 
]erin kc:ndi öz malı olduğuna iman _ 
etınit bulunuyordu. üçüncü dalga : 
da taarruza kalkıyor bir kaç &ani- : 
yelik bir zaman bunları da yere se- : 
riyor. : 

Dördüncü dalga belki kurtula- : 
caktı, yani hücuma kalkmıyacakh. _ 
Fakat karışıklık dolayısiyle bu dal- : 
ganın bir kı&mı da dışarı fırlıyor. ! ~ 

-

--....-...,.,.. ....... - - lar, arızalı yollar, korkunç uçurumlar 
: ülkesinin bir çocuğu tarafından yazıl
: mıştır. O ülkede gece çok kara ve u
: zun, gündüz çok cılız ve soluktur. 
: Karanlık, korku, korku masal doğu

~~~~] : rur: her yerde ve her şeyde bir takım 
f.:;;~E~.fil.l~:..ıJL~~IZ::.:.:3~1L-.-..ıl.'MlW~~ı:.:..._Lll.l.J~~~J!ı.U : sinsi ve bilinmez tehlikeler saklıdır. § ı_ (Sonu 8. inci sayfada) 

r·· RADYO 

Ankara: 

Uğle Neşriyatı: ı2.30 Kar~ ~ 
neşriyau - ı2.SO Plak: Turk musikisi.~ 
halk şarkıları - ı3.15 Dahili ve harici il": 
beri er. 

Akşam Neşriyatı: 18•30 Plikla cıad: 
musikisi - ı9.15 Türk musikisi ve halk ş3 
kılan (Makbule Çakar ve arkadaşları) 
20.00 Saat ayarı ve anıbça neşriyat - :zo.1 
Radyofonık temsil (Gençler grupu taraf 
dan) - 21.00 Konferans (Selım Sırrı T 
can; Ordu ı;aylavı) - 21.15 Stüdyo sal 
orkestrası: 1 - Manuel: Weil es hicr • 
Gcmütlich ist, bleinb'n wirnoch. 2 - Sıed1 

Struzzel. 3 - Hans George Schütz: Qu 
Nacht. 4 • Hippmann: Alt wien. 5 - JoS' 
Gung'l: Amorettentenze. 6 • Maria Trc: 
siol: Ein Abend An der Nordsee - 22.00 /. 
jans haberleri - 22.ı5 Yarınki program 
htiklal marşı. 

lstanhul : 

Uğle J\ıeşriyatı: 12.30 Plakla Tifl 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 PJalıli 
türk musikisi - ı3.30 Muhtelif plak~ 
yatı - 14 Son 

Akşam Neşriyatı: P " . .J. 
ı8.30 l .. kla oav

musikisi - 19.15 Spor musahabeleri: Eşr' ' 
Şefik. - 19.55 Borsa haberleri - 20.00 5J' 
di Hoşses ve arkadaşları tarafından tiı 
musikisi ve halk şarkılan - 20.45 Hava . .; 
poru - 20.48 Ömer Rıza tarafından araD\7 
söylev - -21.00 Semahat Özdenses ve • 
kadaşları tarafından türk musikisi ve hı1 şarkıları (Saat ayarı) - 21.45 ORKES; 
RA: l · Anber: Domino nuvar. 2 - PJanke;, 
Le Kloş do kornvil. 3 • Çaykovsky: F 
mans - 22.15 Ajans haberleri - 22 
Plakla sololar, opera ve operet parçaları 
2.2.50 - 23 Son haberler ve ertesi giirııı 
programı. 

Avrut,a : 

O:ı>!t.KA VE OPERETLER: 19.10 Hal. 
burg, Münih - 20.25 Londra - 21.00 Roı11ı 
SENFONİ VE ORKESTRA KONSE~ 

LERİ: 16.00 Viyana - 19.00 Droytviç, Bt 
lin, Kolonya - 20.00 Laypsig - 20.05 l! 
romunster - 20.30 Doyçlandzender, J{ 

nigsberg, Paris - 20.55 Prağ - 21.00 'il> 
lano, Stokholm - 21.45 Lükscmburg. 

ODA MÜZİÔİ: ıS.15 Doyçlandzender"' 
22.00 Varşova - 22.20 Laypsig. 

SOLO KONSERLERİ: ı5.30 Viyana~ 
16.00 Münih - 17.00 Paris - 17.4-0 Prd 
18.00 Doyçlandzender - ı8.15 Königsbt 
-18.20 Kolonya - 18.25 Oslo - 21.0510 
lo - 22.20 Kopenhag - 22.30 Doyçl 
zender. 
NEFESLİ SAZLAR: 11.05 Dan.si'"" 

19.10 Laypsig - 20.30 Brün. 
ORG KONSERLERİ: 17.10 KolonJ'il ,1 

18.20 Brcslav - ı9.10 Viyana - ı925 ~ 
lav. ·' 
HAFİF MÜZİK 6.10 Hambı&rg - V 

Kolonya ve bir çok alman istasyoolar \
1 

7.ıo Kolonya - 8.30 Königsberg - 1 f ». mbur~ - 1? 00 'Rr.cslııu 1"P,.,.1r; •• - -
1 

• • -·uuru '1fth~O-nıan - 14.00 La 
Ştutgart, Koolnya - 14.15 Bcrlin - ıs. 
Kolonya - 15.35 Berlin _ 16 nn nc.vrl 
zender Frankfurt :rı.muul'g, Koıony~ 
ı 7.10 Münib - ıs:oo Bedin - ıs.:.s Do 
lımWr nd•" _ !tO •o Doyçlandzender 
Hı.ı:ı 'Stutgart - 20.10 Hamburg - 20· 
Tuluz - 21.00 Kolonya - 21.2tl Viyans 
22.ı5 Stokholm - 22.30 Viyana - 22.351' 
nigsberg - 4.00 Dansig. 

HALK MÜZ1ô1: ıl.30 $tutgart - 18· 
Sarbriık - 0.30 Stra:ı:burg, Ştutgart. 
D~NS M0Z1Ct: ıs.ıs Viyana -

Berlın - 22.15 Berlin. 

İ rlôndada yapılacak 
meclis seçimi 

Dublin, 8 a.a. - 17 haziranda icra 
dilecek olan teşrii intihabat namzet 
rin resmen tescili muamelesi dün } 
pılmıştır. 22 kadar namzed vardır: 
dö Valera fırkasından 96 kişi, B. gel' 
grav'ın fırkasından 80 kişi, amele f 
kasından 19 kişi ve 14 müstakil • 

Son parlamentoda fırkaların vazi) 
ti şu idi: 

Dö Valera taraftarları 67, Kosgıl: 
taraftarları 48, amele fırkası mensıJ. 
ları 13, müstakiller 8. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııttıtl~ 
: rım düzine kadar tovşan çıkarıldı, ve neşrediyorsa, mavi gözler gülüYo'] 
: bu tavşanlar senato azası arasına salı- bu dünyada her şeyin ala olduğunu' 
- verildi.. .. (Petro, başını arkaya atarak !atıyordu ... Pencerelerin ötesinde r~ 
: neşeli neşelei güldü.) Elbiselerini kö- gar oğuldarsa, bunun ne ehemiY 
- peklerin parçaladığı senato azası pen- vardır? Petro, dudaklarında bir teli, 
_ ecre kenarlarına tırmanıyorlardı .. Bu süm, başını sallıyor, ve topuğunu ) 
: şakacı kıral işte böyledir... Pek kor- re vura vura usul tutuyordu. O ak~ 

Ona kıra! mı derler? Kadın gibi giyi
nir, yalnız dağda ormanda tavşan av
lar .. Maskeli balolar vere vere hazine
yi boşaltmıştır. Dişleri dokülen bir 
arslan yavrusu .. İsveç elçilik heyetinin 
ebedi sulh ricası ile ilkbahardan beri 
Moskovada oturmakta olması sebebsiz 
değildir .. Bu heyetin seyri de gülünç
tür 1 Şunu Avrupada bilmiyen yoktur 
ki azasından hiç biri bir çift ipek çora
ba malik değildir. Metelikleri olmadı
ğından nohudla beslenmektedirler .. 
Haşmetlim, dinleyiniz: 'General Kar
loviç geçen sene İstokholm'u ziyaret 
etmiş, kıralı görmüştür .. Bay General, 
lütfen bize anlatınız .. 

Karloviç, boynunu yakalığının dı

şına doğru hafifçe çıkardı: 

- Evet, oraya gittim .. Şehir, hiç de 
biiyük değildir, fakat ister denizden, 
ister karadan taarruz edilsin, zaptı ka
bil değildir tam bir arslan ini .. Oraya 
sivil kılıkla ve müstear isimle çıktım. 
Çarşıya doğru giderken bir sürprizle 
karşılaştım: Dükkanların ve ev pence
relerinin kepenkleri kapanıyor ve ka
dınlar çocuklarının peşi sıra koşuyor· 

lardı; sanki düşman surlar içine gir
mişti .. Bir yolcuya sordum. Durmadan 
ve müteessir bir eda ile bana: "Kıra!!,. 
dedi. 

Harbte, hemen her yerde ordugah 
tUrarak çok şeyler gördüm Fakat şaş
:ın bir halde, vebadan kaçar gibi kı· 
alının önünde kaçan bir millet görme· 

Jim 1 Ve bir de ne göreyi:n: Ü zeri or-

-manlarla örtülü dağdan. t"n az yüz av- -
cı, - borularının kayışları başların- _ 
dan geçirilmiş, köpeklcı ini tasmala- : 
rından tutmuş - dört nala iniyorlar... : 
Köprüyü fırtına gibi geçip şehrin _ 
merkezine doğru ile!"liyo:-lar. Meydan -
boşalmıştır. Suvarilerin başında, bir : 
yağız at üstünde, kalın harb çizmeleri : 
giymiş, kollarını sıvamı~. on yedi yaş- : 
larında bir delikanlı ... Delı gibi, dolu : 
dizgin atını dört nala sür~_vor ... Arka- -
daşları peşini bıramıyur: Islık çalı- : 
yor, bağırıyor, gülüyorlar ... Şeytanlar : 
gibi çarşıdan geçiyorlar. Bu sefer bu 
iş zararsızca vuku buldı.., fakat ekse· : 
riya halkı atlarının ayaklarının altın· -
da ezerlermiş... : 

''Tabiatim icabı mütecessis oldu- -

ğumdan, Arabistan kokuları .;atıcısı 
sıfatiyle beni saraya sokmaya l•ir dc,s
tumu ikna ettim. Vakıt, sabah vakti i
di, fakat sarayda toplantı vardı. Kıral 
eğleniyordu. Yemek salonunda, dıvar
lar, insan boyunca kan içinde idi. Pis 
bir koku, ölü gibi sarhoş adamlar, her 
tarafdan kan sızıyordu. Henüz ayakta 
durabilecek halde olan misafirleri ·t
rafını almış olan kırat koyun ve dana 
boğazlıyordu. Bunların başlarını kılı
cı ile bir vuruşta keseceğini on kuro
nuna iddia ediyordu. Kıratın maharc! 
tine hayran olduğumu itiraf ederim: 
Seyisler bir danayı ileri doğru itiyor· 
lar, kıral da koşarak gelip kılıcı ile 
kavisler resmederek kılıcı ile hayva
nın başını gövdesinden bir vuruşta a-

yınyor~ ve çizmelerine kan sıçrama· 
rrası için hemen çekiliyordu. 

Nezaketle selam ven.Hm, kıra! kılı
cını masanın üzerine bıraktı, l:an i
çindeki elini öpmem için bana uzattı. 

Benim tüccar olduğumu anlar anla
maz: "Pek münasib bir zamanda gel
din, dedi. bana beş yü.t holanda gulde
ni borç verebilir 'misin?" Sizin subay· 
ların biri kulağıma fısıldadı: "Kırala 
aksi ccvab vermeyiniz, bugün üçüncü 
gündür ki sarhoş oluyor. Hürmete lii
yik bir taciri dün çırıl çıplak soydu
lar, vücuduna bal sürüp kuş tüyleri i
çinde yuvarladılar.'' Böyle bir hakare
te maruz kalmamak için malik olmadı
ğım halde beş yüz guldeni borcu va
dettim ve bütün günü, ta gece olunca-

- kunç olmayan bir aslan yavrusu .... " politikaya dair başka bir kelime ~ 
: General Karloviç yeninin ağzından fuz etmedi. 
: bir çevre çıkarıp yüzünü. perukasının 
- altından ensesini sildi. Masaya dayan-

mış olan Petro hala gülüyordu. Anna 
_ İvanovna, ansızın, istihfafla söze ka
- rıştı: -: - Hakikaten iyi bir kıral 1 Bizim 
_ Preobrajenski alayı tek başına böyle 
E bir kıralın aklını başına getirebilir ... 

ya kadar, sarhoş taklidi yaparak, bu 
masa başında geçirdim. Saray adamla
rı uynıyor, içiyor, yiyor, bğıra çağıra 
şarkılar söylüyor, tabakları uşakların 
başlarına boşaltıyor ve gene yerlere 
yuvarlanıyorlardı. 

Gece olunca kıra! maiyeti ile birlik
te, sakin ahalinin evlerinde pencere
leri kırmak üzere şehre çıktı. Teba kı 
rallarının çılgmlrkları yüzünden inli· 
yordu. Daha çok zaman olmamıştı ki 
kıra!, senatoya girerek, kontrolsuz iki 
yüz bin kuron istemişti. Senato bunu 
ittifakla reddetti. Hiddetten çıldıran 
kırat bastonunu kırdı: "İrademe karşı 
gelecek olanı da bu hale getireceğim." 
ve ertesi gün toplantı salonuna avcıla
riyle birlikte girdi: Bir çuvaldan ya-

Bütün yüzler ona doğru döndü. Kö
nigsek küçük mendilini dudaklarına 
bastırdı. Petro, sesini yükseltmeksi
zin: 

- Bu, Annuşka, hakikaten senin i
şin değildir. Sen söyle de mumları 
yaksınlar, dedi. 

Aynanın önündeki çifte kollu şam

danlar yakıldı. Billur surahiler dol

duruldu. Yukan Paktul'un çehresi bi

le bu sıcak ışıkta yumuşadı. Anhen bir 

küçük mızıka kutusu getirdi, kurdu, 

ocağın üzerine koydu, kapağını açtı. 

Kutu hafif hafif bir alman şarkısı sal

dr: Şarkı, üstü yiyeceklerle dolu bir 

sofra varsa, mumlar sıcak bir aydınlık 

-3-

İsveç elçilik heyeti elçiler sarar 
on dört landoya yerleşip terketti.J; 
binka boyunca - meydandan Kr 
lin'e kadar - yeni alaylar, iki kaft' 
ları, üç köşe şapkaları ve beyaz çoı"'J 
lariyle dizilmişlerdi. llk teşrin riiıf 
rı sancakları, mızraklar ucuna geçi( 
miş filamaları dalgalandırıyordu. 

veçliler, landolarının camları geri~ 
den bu yeni kıtalara dikkatle bakır" · 
lardı. 

Kurtarıcı kapısı geçildikten sef! 
kara gömülmüş gülleler, ağızları }18~ 
ya çevrilmiş tunç havan topları, 
topun yanında ellerinde hartuçla! 
dumanları çıkan fitillerle kımıI0' 
maksızın duran div cüsseli dört t 

gördüler Tören merdiveni önündt• 
renkte bir Don atına binmiş ittti\ 
general Gordon ... Rüzgar kırmızı rtı' 
tosunu şişiriyor, sert, buz gibi J.a! 
neleri, miğferi ve zırhı üstünde çıt 
dıyordu. 

(Sonu va' 
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Kiraz ağacının vatanı 
Şimdi kiraz ağacı pek çok yerde var

dır, bazı yerlerdekiler pek lezzetli ye-
ınit de verirler. Fakat kirazın ille \'ata
ru Giresun olduğunda hiç fÜphe yok
hır. Bunu, kirazla Ciresunun söyleyiı
te biribirlerine yakın olduklarına baka· 
!'ak, yalnız dil erbabı iddia etmiş olsa
lardı, belki iddiaya inanmakta tereddüd 
ederdiniz. Halbuki kirazın Ciresundan 
çıkarak dünyaya yayıldığını haber ve· 
rftl, eski romalılann me§hnr tabiat ali
ıni Plin amucadır. 

Onun yeğeni ikinci Plin de meşhur 
bir adam olmakla beraber, edcb!yatla 
çok uğraştığından onun her sözüne 
İn.anmamak kabildir. Ancak Plin amu
c:a gayet aksi bir adam olduğu için 
onun söylediklerinden, hemen hemen 
iki bin yıldan beri §Üphc eden hiç du • 
Ylılmamııtır. 

Plin amucanın rivayetine göre ki
raz ağacını Giresun' dan Roma'ya götü
ren, boğazına düşkünlüğünden dolayı 
adı bile en lezzetli yemeklere takılan, 
lne§hur Lükülüs general olmuıtur. Ta· 
biat ilimi bu önemli hadisenin tarihi 
Roma tehrinin kuruluşundan 680 yıl 
&onra olduğunu ıöylediği gibi bu tarih
ten altı kere yinni yıl sonra da kirazın, 
İngilizler memleketine kadar, o vakitki 
dünyanın her tarafına yayılrnı§ olduğu
QU bildirir. 

Bu kadar keıin tarihlerle kuvvetle
ilen bir haber, meıhur bir tabiat alimi
nin kaleminden de çıkınca, artık onun 
doğruluğundan kim §Üphe edebilir? 

Kirazı Lükülüs generalin pek beğe
nerek Ciresun'dan ta Romaya kadar 
götürmesi ona bütün dünyadaki boğa· 
Zina düşkünlerin sofralannda bir ıeref 
Yeri verdiği gibi Plin amucanın kiraz 
tarihine önem vererek o kadar tafsilli 
Yazması hekimlerin gözünde de kirazı 
Pek yükseltmi§tir. 

Bundan dolayı kirazın yenilen kıs

nurun ilaçlar arasında yeri olduktan 
b&fka, çekirdeklerinden çıkanlan ya -
iın, kiraz çöplerinin bile faydaıı ta
nınmııb. 

Vaktiyle, ltalya'nın Salerno ıeb· 
rindeki meıhur tıb mektebi hocalan, 
bütün hekimliği vezinli sözlerle anlat-
1119ğa merak ettiklerinden, kiraza da 
uzunca nuıraiilar tahsiı etmişler ve on
Jm. ela kirazın mideyi temizlemeğe ya
radıfım, çeldrclefinin böbreklerdeki 
-:s-· -···-.,-.. .... ~ 

Fakat kirazın en büyük ıenaaını ya
pan meıhur arab hekimi Maauye ol
IDUf tur. Onun bildir.diğine göre kirazın 
çekirdeklerinden çıkanlan yağ, bir ke
re, oynak yerlerdeki ağrılan geçirir, 
sonra böbreklerde ve mesanedeki ta§· 
lan eritir. Halbuki o yağın en büyük 
faydası yanında onlar hiç gibi kalır: 
Kiraz çekirdeğinin yağı beyaz tenli ba
Yanların yüzlerindeki çilleri, ellerinde 
çıkan siyilleri ve güzel tenlerini bozabi
lecek her türlü çirkinlikleri kaybettirir. 

Görüyorsunuz ki hekimlikte, çir
kinliği kaybettirerek herkesi güzellet· 
tiı-meğe çalıımak merakı hiç de yeni bir 
fey değildir. Fakat kiraz çekirdeği ya
iının güzelliğe hizmeti pek de ıabit ol
rrıaaa gerektir ki, ıimdiki hekim kitab • 
larında onun yeri yoktur. 

Buna kartılık kiraz saplarının ev 
hekimliğinde yeri, bilirsiniz ki, önemli
dir. Bir litre suda yüz gram kiraz sapı 
kaynatarak, idrar aöktüıımek için içer • 
ler. Ancak böyle sade kiraz sapının ıu
)u lezzetsiz olduğundan, bazılan gene 
bir litre ıuya 30 gram kiraz sapı koyup 

kaynattıktan sonra bunu kaynar kay -
nar yarım kilo kiraz (sapı değil, yemi
§İ) yahud mevıimine göre dilim dilim 
keıilmit elma üzerine dökerler. Daha 
sonra süzerek içerler. 

Kirazın yemiti ele, bili, linet için 
tavsiye edilir. Kirazdan yapılmıı furu
bu bil~ iliç diye kullananlar vardır. 

Onun ilaç olmasından vazgeçilerek 
sadece yemİf olarak yenibnesine gelin
ce, bu yıl kiraz yemeğe kudretiniz ye
terse, ıüphesiz, lezzetli bir meyva ye. 
mit olursunuz. 

Şu kadar ki, bu zamanda kirazın pa
hasına bakılınca, ondan yiyebilmek için 
daha lüzumlu ve daha ziyade besliye
cek gıdalardan mahrum kalmak lazım 
olacak. Ondan dolayı kirazın analizini, 
besleme kudretini aöylemeğe lÜzum 
görmüyorum. 

Kiraz böyle pek kibar ve pahalı bir 
yemiıt kaldıkça onu manav dükkanla
nnda sadece seyrederiz. 

C.A. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER l 
X Londra - Öğrenildiğine göre, 

Jamaik adasında vukua gelen son kar
gaşalıklar dolayısiyle mahallinde tah -
kikat yapmak ve ittihazı lazım gelen 
tedbirleri teklif etmek üzere Jamaik'e 
hususi bir komisyon gönderilmesi ta • 
karrür etmiştir. 

X Belgrad - Belgrad sokollarına 

mensub 340 yüksek tahsil talebesi çek 
sokollannın tezahüratına iştirak etmek 
üzere dün Prağa hareket etmiştir. 

X Bel11rad - 12 haziran pazar günü 
Smedrevoda sırp gazetecilerinin piri 
Dimitri Dairdoviç'in heykeli merasim
le açılacaktır. Bu maksatla Smedrevo 
belediye reisi ayan azasından Stefano
viç'in de iıtirak ettiği hususi bir komi
te teıkil etmİ§tir. 

X Londra - Niyu.s Kronik] gazetesi 
yaz mevıiminde Londrada iki bilyilk 
pasif müdafaa talimi yapılacağını haber 
vermektelir. Aynı haberde, Londra 
halkının bu talimlere iştirak etmeleri i
cabettlğlnl na.ve ey1eme1'teaır. 

X Kahire - Baıvekil Mahmut pap 
~etelere yaptıfı beyanatta kapitillaa
yonlann ilgası hakkındaki Montrö mu
knvelcai bü ün alakadar devletler tara
fından tasdik eôilir edilmez mezkur dev 
!etlerle bir ikamet mukavelesi akdi için 
Mısırın müzakerelere girişeceğini bil
dirmiştir. 

X Montevideo - Mebusan mecli
sinde bir sosyalist mebusun talebi üze-

rine meclis Uruguay'daki nazi mektep
lerinin çalışmalan hakkında tahkikatta 
bulunmak üzere bir komisyon teşkil et· 
miştir. 

X Berlin - Neues Volk gazetesinin 
bildirdiğine göre, Almanya nüfusunun 
yekGnu 73.144.233 kişiye baliğ olmak
tadır. l 7 mayısta yapılması mukarrer 
umumi tahriri nüfus, anşlus dolayısiy
le 1939 sem·sinde yapılacaktır. 

X Vatil'nton - Assosiated Pres'in 
yazdığına göre, reisicumhur Ruzvelt 
ecnebi memleketlerde müesses bükü: 
~etlere kartı isyan edenlerin yanında 
hızmet alan amerikan tayyarec·1 . . • 1 1 k . ı ennın 
pı bo~.u. d~pl~malarının geri alınacağı. 
nı ıldırmıştır. 

Lord Artur Savilin 
cinayeti 

Yazan : Oıkar VAY LD Çeviren : Nurettin ART AM 
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Yapı ve yollar kanununda yapılması 

teklif edilen tadiller ve ilôveler 

Kanunun hareket noktası 
olarak kabul ettiği prensipler 
imar plônına istinad ediyor 

Beş sene evvel neşredilen 2290 nu
maralı Belediye yapı ve yollar kanu
nu ile tesis edilmiş hükümlerin mak
sadı tahakkuk ettirmeğe kifayet et
miyeceği o zamandanberi devem eden 
tatbikat neticeleriyle teeyyüt etmiş ol
duğundan lç Bakanlığımız bu kanun
da bazı tadiller ve ilaveler icrası için 
Kamutaya bir kanun layihası vermiş
tir. 

Bu kanun layihasında şu prensip
ler hareket noktası olarak kabul edil
miştir: 

ı - lmar planlarına otorite vermek 
planları şahısların ve zamanın değiş
mesiyle tebeddüle maruz kalmaktan 
ve kararsızlıktan kurtararak cemiyete 
ve ferdlere emniyet verici şekle sok
mak, 

2 - Planların tatbikatını ve şehir
lerin düzelmesini temin için lazım 
gelen maddi imkanları temin etmek, 

3 - Plan tatbikatından doğan şu
yuları, alakadarlara külfet tahmil et
meden seri ve basit usullerle izale et
mek, 

imar planları 

razı ve bu yerler üzerinde irtifak hak
kı tesisi veya bu hakkın kaldırılması 
muamelelerinin iptidaen Belediyeler 
tarafından tasdiki meşruttur. Bu mu
amele ifa edilmedikce ifraz ve irti
fak hakkındaki sebebler mahkemeler 
tarafından dinlenmiyeceği gibi Ta
pu dairelerince de tescili yapılamaz. 

c) Belediyeler imar pl?nının tatbi
ki sırasında Arsaları tev:. :-~ ve parsel
lasyon planları icablarına ve ar~.ı sa
hihlerinin istihkaklarına göre müsta
killen veya pyian ifraz ve tevzie sa
lahiyetlidir. 

d) Arsaların tevhid ve tevzii sıra
sında evvelce mevcud yol ve meydan
larla yeşil saha, park ve mekteb yer
leri mesahai sathiyeleri tutarı imar 
planında gösterilen aynı mahiyetteki 
yerlerin mesahai sathiyeleriyle karşı
laştırılır, eskilerin mesahai sathiyele
ri yetmediği takdirde tevziat % 25 şe 
kadar noksanı ile yapılabilir. Zayiat 
nisbeti bu haddi geçerse fazlası Bele
diyelerce istimlak edilir. 

e) C ve D fıkralarında yazılı hü
kümlere göre birleştirilen arasaların 
Belediyelerce parsellasyon planı ya
pılıp ilan edilir, Parsellasyon planla
rına yalnız maddi hatalara münhasır 
olmak üzere alakadarlar tarafından 

içinde aralarında her ne suretle olursa 
olsun anlaşamadıkları takdirde ala
kadarlardan birinin müracaatı veya 
Belediyenin göstereceği lüzum üze
rine hakim, ıuyuun izalesi zımnında 
icab eden muameleyi en kısa zamanda 
ve basit muhakeme usulü ile intaç e
der. Mahkemenin izalei şuyua milte
allik olarak yapacağı bilumum mua
mellit Adliye harç ve resimlerinden 
ve hüküm nc•icesinde Tapu dairesin
de yapılacak ferağ ve tescil muamele
leriyle kayıd tashihleri de harç ve 
resimden muaftır. 

Plan mucibince bina yapılması 
memnu olan yerler on sene zarfında 
belediyeler tarafından istimlak veya 
sahibi razı olduğu takdirde Belediye 
elindeki arsalardan biriyle mübadele 
olunur. 

Görülüyor ki belediye yapı ve yol
lar kanununun hareket noktası olarak 
kabul ettiği bu prensipler "imar pli
nı" esasına istinad etmektedir. An- ilan tarihinden itibaren bir ay zarfın
cak layiha, nüfusu ne kadar olursa da itiraz edilebilir. Planlar, vukubu
olsun vilayet merkezleri hariç, yapı lacak itirazlarla birlikte Belediye en
ve yollar kanunu hükümlerine _ be- cümenleri tarafından tetkik, aynen 
lediye büdcelerini göz önüne alarak veya tadilen tasdik edilir. Belediye 
_ 5000 ve 5000 den fazla nüfuslu te· encümenlerinin bu. hususta verecek
hir ve kasabaları tabi tutmuıtur. Bu leri kararlar kati olup, ancak maddi 
gibi yerlerin lç Bakanlıkça tayin o- hatalara mU.tenid itirazlar Devlet 
lunacak müddet zarfında hali ha.zır ŞQrasınca tetkik olunabilir. 
planlarının yaptırılması mecburidir. f) lmir planının tatbiki dolayısiyle 
Hali hazır hartaları yaptırılan yerle- plan ve izahnamelerine göre bina in
rin de gene Dahiliye Vekaletince ta- şasına müsaid olmıyan arsalarla met
yiTı olun acak müddet zadında imar hal ve mahreç ~.eri.lmemesi hasebiy\: 
planları yaptırılır. !mir planları _ kullanılmağ~ m~ı~ bulunma!'~ bı
biri ana plin ve diğeri bölge planları nalar Be~~dıy~ce ıstunlik .edılır. '!e 
olmak Usere - iki kısımdır. planda gosterılen arsa ve bınalara ıl-

lnıa ve tamirlerde ruh•at 
Resmi ve gayri resmi yapı ve ta

mirler için belediyelerden ruhsat a
lınması mecburidir. Ruhsatsız yapı· 
lan yapı ve ilaveler yıktırılır. Yapı 
ve tamirlerin tasdikli projelerine uy
gun şekilde yaptırılması mecburidir. 
Aksi takdirde inşaat veya tamirat 
durdurulur, bitmişse iskan ve istima
line müsaade edilmez. Belediyelerden 
müsaade alınmadıkça hiç bir yapı is
kana tahsis ve istimal edilemez. 

Bu kanunun neJrinden sonra yapı· 
lıb da iskan ve istimal müsaadesi alın
madan kullanılan binaların dahilen ve 
haricen muayenesi için vazifedar me
murlar, muhalefet vukuunda Beledi
ye reisinin yazılı emriyle binaya gir
meye ve gereken tetkikatta bulunma· 
ğa salihiyetlidirler. 

Muayene ve tetkik neticesi rapor
la tesbit olunur. İskan ve istimale sa
lih olmadığı anlaşılan binalar mahal
lin en büyük mülkiye memurunun ya
zılı emriyle idareten tahliye ettiril
mekle beraber rapor münderecatına 
göre bu kanun hükümleri dahilinde 
muamele yapılır. 

ifrazlar 

Katiyet kesbeden ana plan üzerin- hak edilmek Uzere istimlak bedeli il· 
de hiç bir sebeb ve vesile ile tadilat hak olunacak arsa veya bina sahibin
yapılamaz, yalnız, imar sahasının 3/ 4 den altı senede t~k~idle v_e tah.~ili em-
il dolduktan sonra tevsi zarureti hasıl vat kanununun hükilmlerıne gore tah- lmar planı olan yerlerde yol açarak 
olursa bazı kayıdlarla icab eden tev- sil olunur. ifraz yaptırmak isteyenler mutasarrıf 
siler yapılabilir. g) Belediyel"r imSr hud:ıdu d~i- oldukları yerin 1/ 500 mikyasında bir 

Mütehassıslarla ihtitaf zuhurunda linde bulunan yerlerde planı tatbık hartasını yaptırıp belediyeye verir
hakem Dahiliye ve Nafıa vekilleridir. ederken, binaların yola giden arsala- ler. Belediye de bölge planına ve izah

l•timliikler 
a) Belediyeler imar planının tatbi-

ki sırasında yeniden açılacak veya 
genişlettirilecek birinci ve ikinci sı

nıf caddelerle meydan, umumi bahçe 
ve yeşil sahalara lazım olan yerlerden 
başka bunların etrafında imar planı
na göre yapılacak binaların arsa de
rinliklerine kadar olan mahalleri is
timlake salahiyetlidirler. 

Bu suretle yapılacak ~stimlaklerden 
kalacak arsaları birleştirmeğe ve plA
na göre ifraz muamelesi yapıldıktan 
sonra, plana uygun tesisat vücude ge
tirilmek ıartiyle, bunları satmağa 
Belediyeler salahiyetlidir . 

b) İmar planı yapılan veya tanzi
mine baflanan yerlerde arsaların if-

rından artan kısımlarında ve o ma- namesinc uygun bir ifraz planı yaptı
hallerde sahibleri tarafından henüz rır. Bu planda sular, pis maddeler 
bina yapılmayan veya mevcud bina- tenvirat hakkında izahlar bulunur. tf ~ 
ları yanarak veya yıkılarak kalmış razı istenilen yerler plana göre bedii 
olan arsalardan Üzerlerinde plana gö- bir mevkie zarar verecek mahiyette 
re bina yapılması mümkün olmıyan- olursa sırasında istimlak olunur. 
ları yanındaki bina ve arsalarla şu- İfraz sahibleri umumun intifaına 
yulandırarak birleştirmeğe ve yeni- mahsus yerleri umum sahanın % 25 
den plan icablarma ve arsa sahibleri- şini geçmemek üzere bedelsiz terk ve 
nin istihkaklarına göre arsa ve bina tahsise mecburdurlar. Fazlası, bedeli 
sahiblerine tevzie salahiyettardır. ödenmek suretiyle istimlak olunur. 

h) Plan tatbikı sırasında şuyuların İfraz planına bağlı projelerde gös-
izalesi için tuzum görülen şehirlerde te~ilen tesisa.t ile 15 metreye kadar 
Belediyeler nezdine Adliye ve kale- olan. yolar.ı. ıfr~~ sahibleri yaptırır. 
tince bu itlere bakmak üzere bir ha- !emınat .g?6tcrılırse belediye satış ve 
kim tayin olunur. ınşaya ızın verebilece ~ · bu · · 

Tevhid dolayısiyle §Uyulandırılan ameliyatın kısım kısım gyı a 1 gıbı 
l h·bı · 11 1 ~ . pı masına arsa arın sa ı erı parse asyon p anı-, da musaade edilebilir. 

nın tasdiki tarihinden itibaren altı ay lmar planına göre düzeltilmesine 
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Çocuk, aile, sokak, 

mekteb ... 
Jan • Jak Ruso'yu, Pestaloçi'yi, 0-

gür.t F oreli, Froyd'u, yahud Con De
"V"ey'i dütünerek çocuğunuzu büyüt
mÜf olabilirsiniz. Fakat, yavrunuz 
limonlukta yetittirilen gül değil
dir ki onu hava cereyanlarından, 
yağmurdan ve kırağıdan koruyarak 
mütemadi mürakabeniz altında bu
lundurabilesiniz. 
''- Halim, paltonu giy. 
- Halim, vapura binerken önüne 

bak. 
- Halim, gülme aana terbtyer.iz 

derler. 
- Halim, yolda lalanın elini sa

kın bırakma.,, 
Ve, bu terbiye tarzmın bir kllri>a· 

nı olan Haliın kırk bet yatında bir 
çocuk olarak nezleden öldü. 
Çocuğumuzu, bizden sonra da de

vam edecek olan hayat için teclıiz 
etmek mecburiyetindeyiz. Aile oca· 
ğı, sokak ve mekteb ... Çocuğun tabii 
muhitini bunlar teıkil etmez mi ? 

AHede, sevgi ve saygıdan kuvvet 
alan bir terbiye; 

Sokakta, çocuğun kimlerle düt\ip 
kalktığını mürakabe: Üzüm üzüme 
baka baka kararır ... 

Mektebte, alaka ve müsamahaya 
istinad eden bir disiplin. 

Çocuk ne evde, ne de mektepte 
döğülmemek, fakat itilip sümülme
mek te lazımdır: Araı;z dediğimiz 
tiplerdir ki cemiyetin baıına bela o
lurlar. 

Talebelikle uzlatbrılamayacak ha
diseler çıkaran bazı zavallı çocuk
lardan bahsedilirken bunların bü
tün vebali talim ve terbiye aatemine 
yükletilmek İsteniyor. Doğu§ta, aile
de, ııokakta, ve nihayet mektebte 
kusur al".ıyalım. Dahi doianJar gibi 
canavar doğanlar da vardır. Fakat, 
canavarlar arasında kalan kuzu da 
ditlerini göstermeye alıtabilir. Ana 
çocuğunu tahammül olunmaz bir 
yük telakki ederek sokağa bırakır 
ve mektebe gönderirse mektebe meau
liyet atfetmenin aebebi var mıdır? An
cak, mekteb de ana ıefkatinin ve baba 
ciddiyetinin devam ettiği yer olmak 
gerektir. 

Çocuğun tabii muhiti • aile, so
kak, mektep - İnzibatsızsa kabahati 
yalnız bir tarafa tahmil etmek sa
dece haksızlık olur. - N. Baydar 

başlanılan yerlerin on sene içinde 
plana uygun şekle getirilmesi mecbu
ridir. 

Diğer bazı İ•timlakler 
Tasdikli planların tatbiki maksadiy

le belediyeler aşagıda gösterilen yer
leri de istimlake salahiyetlidirler: 

a) Mevcud binaların imar planları
na göre fazla olan katları. 

b) Yaya kaldırımlarının tevsii için 
üst katlar hariç, binaların zemin kat~ 
larındaki lüzumlu yerler. 

Yol ma•rallarına iı tirak 
15 metreye kadar olan yolların be

delleri gayri menkul kıymetinin % 3 
ünü geçmemek Uzere o sokaktaki gay
ri menkullerin cebhe tullerine göre 
tevzi olunur. Lağımların boru kanal
larının bedeli, gayri menkuller kıy
metinin o/r 2 sini geçmemek üzere, ke
za o sokaktaki gayri menkulltre tevzi 
olunur .. Bu bedeller on senede tahsil 
edilir. 

(Sonu 7. inci sayfada) 

onun için bir zevki kalmamıştı, ölüm
den ne korkusu olabilirdi? Varsın, mu
mukadderat, dilediğini yapmak için 
çalıp dursun, o, ona yardım etmek i
çin kıpırdanmıyacaktı bile. 

--~-~ LE 5 
Lord Artur, bu mektubu o kadar a

sık suratlı ve ciddi olarak okudu ki 
Düfes kahkahalarla gUlmekten kendi
ni alamadı. 

Nihayet dedi ki: 
- Sevgili Artur'um, bir daha size 

hiç bir genç bayanın mektubunu göe· 
termiyeceğim. Fakat saat hakkında ne 
söyliyeyim? Bunun büyük bir icad ol· 
duğunu sanıyorum. Ben de bunlardan 
bir tane edinmek istiyorum. 

Lord Artur, acı bir gülümaeyiıle: 

- Ben o fikirde değilim, dedi ve an· 
nesini öptükten sonra odadan çıkıp 
gitti. 

Saat yedi buçukta giyindi, kulübe 
gitti. Surbiton, bir takım gençlerle bir
likte orada olduğu için o da onlarla ye
mek yimek mecburiyetinde kaldı. On
ların havai konupnaları ve manasız ha
reketleri kendisini hiç de ilgilendir
memitti. Onun için kahve getirilir ge· 
tirilme.z bir bahane uydurarak oradan 
uzaklaştı. 

re~~ri y~şilden kırmızıya dönüyordu. pesi aşagı Teymis nehrine atmıştı. Ka
l . 1: müd~et sonra V estmınister ku· ba bir küfür ile suyun çıkardığı ses 
esının saau 12 yi vurdu. Bu dev gibi duyuldu, ondan sonra her şey gene 
ç~~~n her dal'besinde gece sarsılıyor sessizligini almıştı. 
gıoı oluyordu Bunu ·· . .. . 
d • · . 1 1

A ' n uzerıne bu tun Lord Artur suya dikkatlice baktı· 
-mıry o u .ımbaları .. d . • 

camıın bir dire i .. ~o.n u. ~al~ı-: ~0: fakat ay ışığı ile parlayan suda dalga-
1 . g n U"ı=rınde hır lal gıbı lanan uzun bir şapkadan başka el ba

pg~:~h~~ ~ır .te~klamba kalm.şcı. Şehrin kıcısından hiç bir nişane yoktu Biraz 
usu gıttı ç~ diniyordu d b B . . 

Saat ik . d w • sonra o a attı. oy lece Bay Pocers-

[OZOR DiLEME : ''Lord Artur 
Sauil'in Cinayeti" tefrikamız 
diin bitmiı ve dünkü aayımu;da 
bugünden itibaren yine Oakar 
~ ?Yld'ın "Kentervil Hortlağı" 
'-ınali bir baıka romanı tefrika 
•dileceii ilcin edilmiıti • 

kacak mısınız, takmıyacak mısınız? 
Cennigs şimdi herkesin fiyonga taktı
gını ve alt etekliklerin kırmalı olmaaı 
lazım geldiğini söylüyor. Reggi bir in
filak daha duyduğu için babam, saatin 
ahıra götürülmesini söyledi. Böyle gö
rülmemi§, fevkalade oyuncakların ken 
disine gönderilmesinden pek hoşlanan 
babam, bu saatten ilk dcfaki kadar 
zevk almamağa bafladı. Çünkü bu, hal
kın onun vaazlarını okuduklarını ve 
onlardan faydalandıklarını göster
mektedir. 

Yukarı kata çıktıktan sonra gözleri 
yaıla dolu, bir kanapcye uzandı. 

Bir cinayet iflemek için elinden ge· 
leni yapmıf, fakat ikisinde de kendisi
nin olmayan kusurlar dolayısiyle mu· 
vaffak olamamıttı. 

Kulüpten dııarı çıkarken kapıcı 
kendisine bir mektup uzattı. Bu mek
tub, Her Vinkelkopf'dandı. Adam er
tesi akfam bulutmak teklifinde bulu
nuyor ve elde açılırken patlayan bir 
n~vi. '~.•iyeyi kendisine göstereceği
nı bıldırıyordu. Bu şemsiye, Cenevre
den yeni gelmif ıon icadlardan birisi 
idi. Mektubu parça parça etti. Artık 
bu türlü tecrübelere asla girişmemeğ~ 
karar vermiıti. Teymia nehrinin kena
rın~ doğru yilrüdü ve orada kıyılar
dakı sıralardan birisinin üzerine bir
kaç aaat oturdu. Ay koyu renkli bulut
ların yeleleri arasından sanki bir ars

lan gö.zü imit gibi görünüyor, sayısız 
yıldızlar da boflukta bir kubbe üzerine 

ıerpilmi' yaldızlar gibi parıldayıp du
ruyorlardı. Arada sırada bir mavna 
n~in akıntısına kapılarak geçip gi~ 
dıyor, trenler, köprünün üzerinden tiz 
ıılık çalarak ıcserken demiryolu ip-

kalktı ve ~t ;;rd, oturd~gu ?.'e.:den ten gözle görWıür hiç bir iz kalıtıamış· 
ğe dol ~ rayerse dogru yurum~- tı. Bir aralık köprünün yanındaki 
ka~t ~~m~ga başladı. Her şey hak.~- merdivenlere bir vucudun sarılıp çık
rünüe ~rd~~und~n n; kadar başka go- tığını görür gibi olmuş, bunda da mu
rin ft · Acaıb ~ır ruya gibi 1 Neh- vaffak olamadıgı vehmi yüreğini kap
kurul; tar~fı.n?a.kı evler karanl~.kt~n lamıştı. Fakat bu ay ışıgının aksinden 
ve .. uş gı~ı ıdıler. İnsanın gumuş başka bir şey değildi. Nitekim ay bir 

1 
golg~ yenıden yer yüzünde moda bulutun arkasına geçince tamamiyle 

0 muş dıyeceği geliyordu. Sen Pol'ün ortadan kaybolmuştu. 
Fakat ıon iki tefrikanın müaved
delorinin biribirine karıştırılma
•ından dolayı romanın meu.auu
'1u cuılaıılmaz bir hale aokacak 
Jııanlıılıklar olnıc.ıflur. Bundan do
layı, bu yanllflıkları dünltmek 
•uretiyle, aon iki tefrikanın doğ
rııaunu yeniden koymalı lüzumu
"" duyduk. Bundan dolayı okur-
1<ırunwan özür dile~. Yeni tel
riJcarııu olan ''Kentervil Hortla
iı" yarından «>nra, yine bu aü-
1111ılarJa çıkmağa baılıyacaktır.] 

r Sizin bana lütfetmiş olduğunuz sa-

t~ ~~~ni çarşamba günü peskoposlara 
ıttıgını . - . r,,.. k k _ zaman gıyecegım. yvk ya ı-

ta&ını da umuyorum. Siz fiyonga ta-

Babam selam ve sevgilerini gönde
riyor; Ceyma, Reggi, Marya ve ben de 
bu hususa ittirik ediyoruz. Omid ede
riz ki eni,tcmiz Se1il'in gut hastalığı 
iyileşmiftir. 

Sizi çok seven yeğeniniz 
Ceyn Persi 

P .S. - Fiyonga hakkındaki fikri
nizi bildiriniz. Cennigs bunların çok 
moda olduğu hakkında ısrar ediyor. 

* 

. O, kendi vazifesini yapmak istemiı· 
tı. Fakat anlatılıyordu ki tali ve mu· 
kadderat bu itte bir azizlik etmekte· 
d~r: _Şimdi iyi niyetlerin bof ıeyler, i
y.ılıge ~l.ıtmanın faydasız olduğu his
sı kendısıni fena halde saramıJtı. 

.. ı~timal ki bu evlenme ifinden bllı· 
butün vazgeçmek en iyisi olacaktı. O 
zaman Si bil iizillecekti: fakat ıstırab 
onun kadar asil olan bir yaradılıtı bo· 
zamazdı. 

Kendisine gelince ne olacak? Daima 
içinde insanların ölebileceği harblar, 
bütün hayatlarını verebileceği davilar 
bulunmu Dıı)'.dı? Madem ki hayatın 

muazzam kubbesi boş hava içinde bir 
kabarcık gibi duruyordu. 

. Kleopatra'nın iğnesine yaklaşırken 
hır adamın parmaklıklara yaslanarak 
nehre baktığını gördü. Daha yaklaşın
ca adam suratını yukarıya çevirdi. O 
zaman havagazının ışığı adamakıllı 
yüzüne vurdu. 

Bu adam, el bakıcısı Bay Pocenı i
dil Semiz, yayvan suratı, altın çerçe
veli gözlükleri, hastalıklı, hafif gülü
şü, şehvetli ağziyle onu tanımamak 
imkanı yoktu. 

Lord Artur durdu. Fevkalide parlak 
bir fikir kafasını bürümüştü. Adamın 
arkasından ayağının aeaini işittinnck
sizin ilerledi. Bir an içinde Bay Po
cera'i bacaklarından yakalamlf ve te-

. Ni_hayet kaderin iradesini yerine ge
tınnış oluyordu. Geniş ve rahat bir 
kurtuluş nefesi aldı ve Sibil'in adı du
daklarına geldi. 

- Bir şey mi düşürdiinüz efendim? 
Arkasından birden bire böyle bir ses 

geldi. Arkasına döndü. Elinde bir fe
nerle bir polis memuru duruyordu. 

Güliımsiyerek: 

-: Ehemiyetli bir şey yok. çavuş 1 
d~dı ve geçen bir arabayı çağırarak i
çme atlayıp Bclgrev meydanına sür
mesini söyledi. 

Ondan sonra iımid ve korku nöbet
leri içinde birkaç gün geçirdi. Öyle za
manlar oluyordu ki Bay Pocera yürü
yerek odadan içeriye girecek sanıyor. 

(Sonu var) 
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Cer atölyesinin 
içinden bir gö
rünü§, atölyenin 
mağaza ve me
mur apartıman-

ları. : ............................... 

a ölyesi 
Sivasla yapılan 

büyük atölyenin 

biliyor 
Sıvas, (Hususi) - Şehrimiz

de kurulmakta olan muazzam 
cer atölyesinin in~atı bitmiş sa
yılabilir. Atölyenin makineleri 
de gelmek üzeredir. 1940 sene • 
sinde atölyede inşaat ve montaj 
işleri tamamiyle bitmiş olacak 
ve atölye faaliyete başlamıı bu
lunacaktır. 42 milyon liraya ına\-ı--
olacak bulunan bu muazzam c- Bandırmada güreıler 1 
ser, devlet dem}rrollarına a~d I 
bütün makinelerı ınşa ve tamır Bandırma, (Hususi) - Halkevi sos-
edecek bir mükemmeliyettedir. yal yardım 'ubesi iddialı serbest gü
Vagonlarımız da burada yapıla- reş müsabakaları tertip etmiştir. Bu 
caktır. llk hesablara göre sene- güreşler 19 haziran pazar günü yapıla
de 400 vagon yapılacak, loko- caktır. 
motifler burada tamir edilecek- Güre,ıerde eski Türkiye başpehli
tir. Atölyenin mağaza ve memur vanı Kara Ali ile başpehlivan Tekir
aparhmanrnm inşaatı da bitmek dağlı Hüseyin de karşılaşacaklardır. 
üzeredir. Geçenlerde lstanbulda Taksim sta-

dında Tekirdağlıya yenilen Kara Ali, 

Tarsus baklavasl f. bu güreşle Tekirdağlıya karşı kuvveti
ni bir daha deniyecektir. 

Bilhassa bu güreş, çok heyecanlı o
lacaktır. 

ULl!1S 

Bu sene ipek(iliklen iyi 
randıman ahnacak 

Bursa, (Hususi) - Şehrimizdeki 

ipekçilik enstitüsüne, memleketin muh
telif ipekçilik mıntakalanndan gelen 
rnalUmata nazaran: Her tarafta yaprak 
vaziyeti ve böceklerin sıhati bu sene 
fevkalade iyidir. İzmir havaJisi ile An
talya, Osmaniye mıntakalarında koza 
mahsulü idrak edilmek üzeredir. Diyar

bakır ve Elazığ mıntakalannda böcek -
ler askıya çıkmaktadır. Edirne havali
siyle Bursa civarında böcekler dördün
cü ve be~inci yaşa girmişlerdir. 

Umumi vaziyete göre: Bu sene ran 
dımanın çok iyi olacağı ve kozanın da 
geçen seneye nazaran daha fazla çıka-

1 cağı tahmin edilmektedir. 

Manisa ccktrik tPt"h•atı 
Manisa, (Hususi) - Şehrimizde e

lektrik birliği tarafından münakasaya 
çıkarılan şehir dahili elektrik şebeke -
sinin otuz bin küsur liraya ihalesi ya -

ı pılmıştır. 

lzmirin imar pi m 
İzmir, (Hususi) - Şehrin müstak

bel imar planı üzerinde çalışan imar 
komisyonu son toplantısını yapmıştır. 
İmar komisyonu, şimdiye kadar yap

tığı toplantılar ve sarfettiği mesai ile 
müstakbel şehir planının hazırlıkları -
nı tamamlamış, antika eserleri bulunan 
ve muhafazası lazım gelen yerleri tes -
bit etmiştir. Şimdi ikinci ve büyük imar 
komisyonu, vali B. Fazlı Gülecin reis
liğinde toplanacak, büyük imar planı 

için müzakerede bulunacak ve alınacak 

·~~~~~~~~---~~~~-

İzmir, (Hususi) - Öderniş'te geçen
lerde mantar yiyerek zihrlenen 6 kişi -
ye ilave olarak iki kişi daha zehirlen -
miş ve bunlar da ölmüştür. Bunlar, 
kırlardan topladıkları mantarı pişirip 

yemişler, fakat mantarları iyice teşhis 
ed~medikleri için zehirlenmişlerdir. 

Bunlardan birisi Beydağında, diğeri de 
Ödemiş hastahanesinde ölmüştür. 

kararlardan sonra imar planı münaka -
saya çıkrılacaktır. 

9 -"g -11938 

Bu sene K. D. Ereğlisinde 
çilek mahsulü çok b 

K. D. Ereğlisinden bir görünüş 

K. D. Ereğlisi (Hususi) - Eğer birçok kasabalar yetiştirdikleri 
me§hur mahsullerin adlariyle anılacak olursa, Ereğliye de çile« 
diyarı demek doğru olur. 

Ankaranm ve İstanbulun çileğini ---------------
temin eden Ereğli, bu sene havaların 1 
soğuk gitmesi yüzünden çileği on beş 
gün kadar geç yetiştirdi. Geçen sene ı 
400 bin kilo çilek istihsal edilmişti. 
Bu seneki mahsuliin bu rakamı pek 
fazla aşacağı tahmin ediliyor. Geç ol
du ama, temiz oldu ... 

İki scnedenberi Ereğ li çilek bayra
mı yapıyor. Bu suretle hem neşeli 
bir gün gec:iriliyor, hem de bu milli 
mahsulümüzün bütün muhitte yetiş· 

tirilmesi tamim ve teşvik edilmiş o
luyor. Bu seneki bayram çok neşeli 
geçti. 

Zonguldak valisinin r iyaseti altın
da bin ki§iye yakın bir halk kütlesi 
şehir bandosunun iştirakiyle Refah 
vapuriyle güzel limanımızı şenlen

dirdi. 
Mevcud motör ve sandallarla E

reğlililer Refah vapurunu kuşattılar, 
misafirleri sevinçle karşıladılar. 

Ereğli Halkevi futbol takımiyle 

bir maç yapmak üzere lstanbuldan 
bir gün evvel gelmiş olan Vefa ku
lübü B. takımının 2-2 beraberlikle ne
ticelenen güzel bir maçı da kasaba
mız spor meraklılarına heyecanlı sa
atler yaşatmıştır. 

Bir jandarmamızı 
~ehid e en ıerir 

Geyv e yak ı 
Adapazarı, 8 a.a. - Bir sene evvel 

Adapazarı hapishanesinden kaçıp ge· 
çen hafta takip esnasında, merkez ka· 
rakolu başçavuşu !dr isi hainane bir 
şekilde şehid eden idam mahkfımtı 

dönme Hasan, jandarma yüzbaşısı 

Hakkının idare ettiği müfrezenin ta· 
kibinden kurtulamıyarak dün Geyve· 
nin Kızılkaya köyünde sıkı bir çem· 
her altına alınmış ve çemberden kur· 
tulma imkanı olmadığını anlayan ca· 
ni siHihiyle müfreze komutanlığına 

teslim olarak şehre getirilmiştir. 
Kendisiyle beraber hapishaneden 

kaçan M usanın bir müddet evel meın· 
Jeketine gitmek üzere kendisinden ay 
rıldığını ifade etmekte ise de Musa· 
nın da bu şerir tarafından katledildi· 
ğine dair deliller bulunmuştur. 

Şeririn yakalanması işini çok ciddl : 
bir altıka ile takib eden vilayet jan- ' 

-~,~~--.-. .. .... ı~c geımı~tu• .., 
teriyle dolu olan misafirleri saat 19 Tahkıkata devam ediliyor. 

da Refah vapuruna uğurlayan Ereğli 

halkı bu çilek bayramı münasebetiy
le l;UZel bir gün geçirdi. - S. Erısen 

Paris ve Fran~a giizcllik 
kraliçeleri fuara geliyorlar 

İzmir, (Hususi) - Paris ve Fransa 
938 güzellik kraliçeleri, fuar komitesi
ne bir mektup yazarak, fuarın açılma 
töreninde lzmirde bulunacaklarını ve 
dans edeceklerini bildirmişlerdir. 

Erzurumda do"' um ve 
çocuk evleri 

Erzurum, S a.a. - Vilayet hususi 
muhasebesince yaptırılacak örnek ev· 
lerle, modern teçhizatı ihtiva eden 
doğum ve çocuk evlerinin de ihalesi 
yakında yapılacaktır. Vilayet hususi 
muhasebesi 1938 mali yılına yüz bin 
lira tahsisat fazlasiyle girmiş bulun· 
maktadır. 

Adana, (Hususi) - Boğazına ve di
mağına düşkün her yurddaş Tarsusun 
meşhur baklavasını muhakkak işit
miştir. "Tarsus baklavası,, bütün ce
nup ve şark Anadoluya sevkedilmekle 
beraber, İstanbul da Tanıustan mühim 
mikdarda baklava çekmektedir. 

Manisada ~oltirlerin kontrolü 
Manisa, (Hususi) - Kamyon ve 

otobüslerin istiabından fazla yük ve 
yolcu almalarından ve ehliyetsiz şöför
ler tarafından kullanılmasından birçok 
kazaların meydana geldiğini gören Ma
nisa belediyesi, seyrisefer talimatına 

yeni bir madde ilavesi için vilayet ma · 
kamına müracaat ve bu maddeyi tasdik 

ettirmiştir. 

YURDDAN RESİMLER 
"Tarsus baklavası,, çok uefistir. 

Baklava imal ve ihracı ile meşgul, Tar
susta üç büyük müessese ve fabrika 
vardır. 

Tarsusun yıllık baklava ihracatı 

300.000 kilodan fazladır. Dahili istih
lak buna dahil değildir . 

"Tarsus baklavası,. fındıklı , fıstıklı, 
cevizli olmak üzere üç çeşid üzerine 
yapılır. 

Tarsusta baklava çok yenir. Şunu bir 
misal olarak gösterebilirim ki Tarsus 
çocuklarının çikolatası, şekeri, leble· 
bisi baklavadır. 

Tarsus baklavası 100, 250, 500, 1000 
gramlık kutular içinde satılmaktadır. 

Kilosu 40-50 kuruş olduğu için tar· 
suslunun başlıca yediği tatlı baklava· 
dır. 

Tarsusta baklava imal ve ihracatını 
çoğaltmak için daha büyük fabrikalar 
tesisi teşebbüsleri mevcuttur. 

Eski ıehirde kaplanh suyu 
Eskişehir, (Hususi) - Şehir şebe • 

kesi tamamlanmış olan Kaplanlı suyu
nun evlere de verilmesine karar veril • 
miştir. Belediyeye yapılan bir müraca
at üzerine belediye encümni yeni bir 
formül bulmak üzere toplanmış ve tet
kikata başlamıştır. Belediye, su saatla
nmn derhal temininin imkansız olduğu
nu anladığı iç.in saatlar gelinceye ka -
dar, her evden maktu bir para alacak • 
trr. Sokak çeşmeleri gene ibka edile -
cektir. 

Manisada zeytincilik 
Manisa, (Hususi) - Vilayetimiz zi

raat müdüriyetince Ayvalık, Edremit, 
Erdekten bol mikdarda zeytin aşı fida
nı getirilerek halka parasız dağıtılmış
tır. 

!ski kullanan şoförlerin veya ya
maklarının bu halde makineye bindik -
leri görülünce birinci defasır.da on lira 
cezaya çarptmlacaklar, tekerrüründe 
elinden vesikalan alınacaktır. 

Ilıcada yeni ve güzel 

eserler 
Erzurum, 8 a.a. - Ilıca nahiyesin

de posta ve telgraf merkezi açılmış
trr. Mühim ve işlek bir merkez olan 
Ilıca'da büyük bir ihtiyacı karşıla

maktadır. Posta telgraf merkezinin 
açılması muhitte sevinç ve memnuni
yet uyandırmıştır. Ilıcanın bu yıl bir 
su şehri haline getirilmesi için vila
yetçe esaslı ve büyük inşaata başlan
mak üzeredir. Burada konforlu üç 
dört odalı evlerle gazino ve lokanta
yı ihtiva eden büyük bir otel yapıla
caktır. Çok güzel bir §ekilde tanzim 
edilmiş hususi banyolu gazinonun 
parkında, bir çocuk bahçesi ile dan
singli bir müzik yeri bulunacaktır. 

14 dersaneli büyük bir ilk mektep 
binasının inşası da müteahhide ihale 
edilmiştir. Bütün ihtiyaçlar göz ö

nünde bulundurularak yapılacak olan 
bu binada bin talebeyi alacak büyük 
bir temsil ve konferans salonu da var
dır. Bina 120 bin lirjJ.ya malolaaktır. YALOVADAN BİR GÖRÜNÜŞ 

J 

i 
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Sermayesi devletin olan 
iktısadi teşekküller idaresi 
Teşkilat ve kontrol hükümleri 

. 
koyan proıe ruznameye alındı 

Sermayesinin tamamı devlet tarafrndan verilmek suretiyle ku
rulan iktısadi teşekküllerin teşkilatiyle, idare ve kontrollan hak
kındaki kanun projesi, muvakkat encümenin tetkikinden geçerek 
Kamutay ruznamesine alınmıştır. 

Bu kanun hükümlerine tabi teşek
küller, hükmi şahsiyeti haiz, ve bu 
proje ile kendi hususi kanunları dai
resinde mali ve idari muhtariyete ma
lik olmak ve mesuliyetleri sermaye
leriyle mahdud bulunmak üzere husu
si hukuk hükümlerine göre idare o
lunacaklardır. 

Bu te~ekküller ve bu teşekküllerin 
ellerinde bulunan teşebbüslerin husu
ai hukuk hükümlerine göre idare e
dilmek ve kendilerine bağlı olmak ü
zere kuracakları mahdud mesuliyetli 
müesseseler; umumi muhasebe, artır
ma eksiltme, ihale kanunlarının hü
kümlerine, Divanı Muhasebatın mu
rakabesine ve inşaat bakımından 2443 
ve 2799 sayılı kanunların hükümleri
ne tabi değildirler. 

Bu projenin hükümlerine tabi te
şekküllerin salahiyetli idare ve kon
trol uzuvları şunlardır: 

Umumi heyet, umumi murakabe 
heyeti, idare meclisi ve umum müdür
lük ... 

Umumi heyet, başvekilin veya vekil
lerden tevkil edeceği bir zatın reis
liği altında maliye, iktısad ve ziraat 
Yckilleriyle Kamutay, büdce, adliye, 
Divanı muhasebat, maliye ve iktısad 
Ye ziraat encümenleri reisi ve reis ve
killeriyle raportörleri ve katiblerin
den ve bu encümenlerin seçecekleri 
beşer zattan, Divanı Muhasebat reis
lerinden ve umumi murakabe heyeti 
reisiyle; bu kanun hükmüne tabi 
teşekküllerde sermayesi bir milyon 
türk lirasından fazla olan milli ban
kaların idare meclisi reisi ve umumi 
müdüründen teşekkül etmektedir. U
mumi heyet başvekilin davetiyle top
lanacaktır. 

Vmumi mil.rakabe heyeti: 
Bu teşekküller idare, mali ve tek

nik bakımlardan, umumi murakabe 
heyetinin daimi nezaret ve kontrolu 
altında bulunacaklardır. Başvekile 
bağlı olan bu heyetin aayıaınr, aylık 
ücretlerinin mikdarını lcra Vekille
ri heyeti tesbit edecektir. Heyetin bir 
bürosu bulunacaktır. Bu heyetle bü
ronun kadro ve büdcesi, lcra Vekille
ri heyeti tarafından tanzim olunacak 
ttr. 

Iar, bu kanun hükümlerine tabi teşek
külün alakalı olduğu vekaletin teklifi 
ve İcra vekilleri heyetinin kararile 
tayin ve azl edileceklerdir. 

Projenin diğer maddelerinde büdce, 
bilanço ile kar ve zarar hesabı, teşek
küller tarafından kurulacak müessese
lere aid hükümler vardır. 

50 inci madde ile Sümer Bank, Eti 
Bank, Türkiye cumhuriyeti Ziraat 
bankası, Denizbank, Devlet ziraat iş
letmeleri kurumu bu kanunun hüküm
lerine tabi olmaktadır. 

Muval.·kat maddeler: 

Projenin dört muvakkat maddesi 
şudur: 

Muvakkat madde -A) 50 inci mad
dede yazılı teşekküllerle müessesele
rin salahiyetli idare ve murakabe u
zuvları, neşri tarihinden itibaren bir 
sene içinde bu kanun hükümlerine gö
re teşkil ve tanzim olunur. 
Şu kadar ki; yukarıki fıkra hükmü 

yerine getirilinceye kadar bu teşek
küllerle müesseselerin teşekkül, idare 
ve murakabesi mevcud ahkama göre 
devam eder. 

Muvakkat madde- B) Bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren bir sene için
de 50 inci maddede yazılı teşekküller 
sermayesinin tamamı kendilerine aid 
şirketleri bu kanun hükümlerine inti· 
bak ettirmeğe mecburdurlar. Bu su
retle müessese haline kalbi icab eden 
şirketlerin müessese şekline inkılabla
rında ticaret kanununun tesviyeye aid 
hükümleri tatbik olunmaz. Yapılacak 
devir ve ferağ muameleleri ve tesciller 
her türlü resim ve harçtan muaftır. 

Muvakkat madde - C) Bu kanunun 
48 inci maddesi hükmü, teşekkül ve 
müesseselere karşı bu kanunun meri
ycte girdiği tarihten evci aktedilmiş 

olan teahhütlere şamil değildir. 3111 
sayılı kanun hükmü mahfuzdur. 

Muvakkat madde - D) Bu kanun 
hükümlerinin şümulU dairesine giren 
tc§ckklillerde en az altı sene idare 
meclisi reisi ve azalıklarında bulun
muş olanların bu teşekküllerde aynı 
vazifeye tayin edilmeleri halinde 15 
inci maddede yazılı kayıdlardan vares
te tutulmalarına İcra Vekilleri heyeti 
karar verebilir.,, 

Kanun, neşri tarihinden muteber o
lacaktır. 

Disiplin 
ve metod 

( Başı 1. inci sayfada ) 
gençliği dahi, metod ve disiplin
le, tek bayrağı şereflendirmek 
için çalıştırılabilirse, beynelmi
lel bütün sahalarda kendimize 
layık yeri alacağımıza şüphe var 
mıdır? 

Türk sporunu yeniden tensik 
etmek ve onun üstünde devlet 
himaye, nüfuz ve murakabesini 
daha genişletmek istiyen parti
miz şüphesiz isabet etmektedir. 
Bugüne kadar bir sürü münaka
şalar gelip geçti; şu veya bu me
selede şu veya bu tarafın haklı 
yahud haksız olmasından ne çı
kar? Netice meydandadır: Han
gi faaliyetlerimize metod ve di
siplin hakim olursa, muvaffak o
luyoruz. Hangi faaliyetlerimiz 
bu muvaf fakiyet unsurlarından 
mahrum kalıyorsa, hududsuz e
mek, sayısız masraf, hepsi heba 
oluyor değilse de, lazım geldiği
nin belki yüzde biri kadar seme
re veriyor. 

Kazançta ola·nlardan, kayıpta
kiler için ders alalım. Ve türk 
kuvvetinin cihanşümul şöhretini 
yeniden tesis edelim. 

F. R. ATAY 

Yapı ve yollar kanununda 

yapllması teklif edillen tadiller 
(Başı S inci sayfada) 

Ileri imar planlarının tatbikatına 
karşılık olmak üzere Belediyeler Ban
kası, haiz olduğu mezunyetten baş

ka, tevdi edilen sermayesinin % 50 si 
nisbetinde tahvil çıkarabilir. 

Belediyeler imar planlarının tatbi
katına karşılık olmak üzere varidatla
rının % 10 nunu ayırırlar. 

Mütelerrik hükümler 
lmtir hududu dışında inşaat yapıla

maz. 
imar plfinlan yapılıncaya kadar be

lediyeler esaslı imar işlerine girişe

mezler. 

Çamur veya taş ve kerpi~le ruhsat
sız olarak yapılmış olan yerleri bele
diyeler her zaman kaldırabilirler. 

imar pUinı tatbik edilen bölgelerde 
açılan yolların iki tarafındaki adalar
da inşaata izin verildiğinin ilanı tari
hinden itibaren beş sene içinde yapıl
mağa başlanıb da üç sene zarfında bi
tirilen binalar on sene müddetle bina 
vergisinden muaf tutulur. 

Kanun neşri tarihinden altı ay son
ra yürürlüğe girecektir. 

Umumi murakabe heyetinin reis ve 
azası, yüksek tahsil görmüş, sınai ve
ya ticari işlerde veya banka tekniğin
de mütehassıs ve bu kanunun kendi
lerine yüklediği vazifeleri hakkiyle 
ba!larmaya muktedir kimselerden ol
mak üzere maliye ve iktısad vekalet
lerinin göstereceği müsavi sayıda 
namzedler arasından Bakanlar heye
tince tayin olunacaktır. Bunlar, ecne
bi de olabileceklerdir. 

Bütün Almanya 

Umumi murakabe heyetinin vazife 
ve salahiyetlerinin icra surc:ti, bir 
nizamname ile tayin edilecektır. lktı
sad Vekaleti ve alakalı vekalet, bu 
heyetten sual soracak veya bu kanu
nun 9ümulüne giren müessese~eri, 
tayin edeceği memurlar vasıtasıyle 
tetkik, teftiş ve kontrol edebilecek
tir. 

Çekoslovakyada yapılan 
seçimin ne gibi hôdiseler 
doğuracağını bekliyor? 

idare meclisi : Südetler Hodzaya yeni bir muhllra verdiler 
Proje hükümlerine giren teşekkül

ler, kendi hususi kanunlarına göre, 
birer idare meclisi tarafından idare 
olunacaklardır. Umum müdürler ida

<. B~şı 1. inci_ ~ayf~da ) [tir. Alman yada hiç bir siyasi görüşme 
neşretmıştır. Bu teblıgde bılhassa şöy- yapılmamıştır. 
le denilmektedir: 

re meclisinin tabii azasıdırlar ve re- "B. Kund, B. Hodza'ya bir muhtıra 
Ye iştirak ederler. İdare meclisleri re- vermiştir. Bu muhtırada Südetlerin B. 
isi ve azasının adedleriyle tayinleri Henlaynın Karlsbadda formüle etmiş 
suretleri ve müddetleri teşekküllerin olduğu sekiz nokta esas ittihaz edil
hususi kanunlarında gösterilecek an- mek sur_e~iyl_e ileri sürm~ş oldukları 
Cak h 

A k 
1 

d ~ he isteklen ıhtıva etmektedır. Bu fırka 
ususı aı'lun arın a umumı - .. . • 

"et t f d -1 ~ · ·· t "len esas hakkında muzakerelere gırişme-
J ara ın an seçı ecegı gos erı . .. k . . 
ı.d 1. 1 · h"k"' t t den evel bu muza erelerın kendı tek-are mec ıs erı azası u ume çe a- . . . ~ 
". 

1 
k İd 1. · • • liflerinın ıstınad etmekte oldugu esas-

"ın o unaca tır. are mec ısı reısı k 
'le azalarına verilecek aylık ücret mik lara mı dayan:c~_ğı Y? .sa esas ola~ak 
d 1 İ v k'll · h f t af Çekoslovak hukumetının nasyonalıst-

d
ar an,b_cral e ıkerı eye ı ar ın· ler statüsünün mü esas ittihaz oluna-
an tes ıt o unaca tır. . . 

cağını bilmek ıste?1ek~e?ır .. B.u son 
İdare meclisi reis ve azalarının yük

sek tahsil görmüş olmaları, ve vazife
lerini muvaffakiyetle başarmak için 
lüzumlu, mesleki, hukuki, mali, iktısa
di ve teknik bilgiyi haiz ve tecrübe sa
hibi olmaları şarttır. 

UmumMüdürliik: 

Bu kanunun hükümlerine tabi te
şekküllerin bütün muameleleri, kendi 
h.ususi kanunlarındaki salahiyet daire
•ınde idare meclisinin kontrolu altın
da umum müdürlük tarafından tedvir 
olunacaktır. Her bir teşekkülü; adli, 
~azai ve idari makamlar nezdinde ve 
Uçüncü şahıslara karşı umum müdür 
temsil edecektir. 

Umum mlidürlük, umum müdürle te
§ekküllerin hususi kanunlarında muay
Ycn ınuavinlerinden tcrekküP. eder. Bun 

takdirde fırka, vazıyelını bıldırmek 
hususundaki hüriyetini muhafaaz e
der. Çünkü bu statünün ne olduğu 
malum değildir. 

Çeklerle Siidetler arasınd<ıki 
miizakercler 

Londra, 8 a.a. - Çekoslovakya elçi
si Pragda on gün kaldıktan sonra Lon
draya dönmüştür. Pragdan gelen ha
berlere göre, çeklerle südetler arasın
daki müzakereler muvaffakiyetle iler-
!emektedir. 

Henlayn döndil 
Prag, 8 a.a. - Henlayn, Aşe avdet 

etmiştir. Salahiyettar südet mahfil
lerinde söylendiğine göre, Henlayn, 
karısr ve iki çocuğu ile Alman yada Ba· 
delster'de bir kaç gün istirahat etmi_ş· 

Mulıtariyetçi slovakların 
toplantısmda 

Varşova, 8 a.a. - Polonya ajansının 
bildirdiğine göre, Çekoslovakyada 
Prcsburg'da muhtariyetçi slovaklarm 
toplantısında Sovyet aleyhtarı tezahü
rat yapılmış ve Çekoslovakyanın Sov
yet birliği ile olan ittifakı protesto e
dilmiştir. Bu münasebetle bir kaç kızıl 
bayrakla çek - sovyet ittifakının bir 
sureti yakılmıştır. 

Çekosloı·akyada askerlik 
pıiiddeti 

Prag, 8 a.a. - Lidevi Noviny gaze
tesi, üç senelik askerlik hizmetinin bu 
seneden itibaren yeniden ihdas edile
ceğini yazmaktadır. Bu tedbir, muvak
kat olup vaziyet tiÜkun bulur bulmaz 
ilga olunacaktır. 

Bu gazete diyor ki: 

"Cilmhuriyet, bu fedakarlıkları si
lah altındaki mevcut boşlukları dol-

durmak için ihtiyar etmektedir. Nor
mal surette eylül ayında terhis edilme
si lazım gelen sınıf, terhis edilmiye-

cektir. 19 mayısta silah altına çağrıl
mış olan ihtiyatlar, yeni teşkilatın 
derpiş etmekte olduğu kıtaat mevcu
dunun temin edilebilmesi için 30 hazi
rana kadar &ijfilı altmda .kal~r. 

Kati ticaret anlaşmaları akdi Frankoc~lar. İngiliz 
. . ·h k l h. gemılerıne 
ıçın Ü ümete se a ıyet bomba atıyorlar 

Kanunla 
sene 

verilen müddet 
daha uzatıhyor 

iki 

Kati ticaret muahedeleri akdi için müzakereye ba,lanmrş ve 
ba,Ianacak devletlerle muvakkat ticari anlaşmalar akdi hakkın
daki 2759 sayılı kanunla verilen salahiyet müddetinin iki sene 
daha uzatılmasına. dair olan kanun projesi Kamutayın Hariciye ve 
lktisad encümenlerinden geçrek ruznameye alınmı§tır. 

Hükumet, mucib sebebler \ 
mazbatasında, müddetin uzatıl
ması talebini, §Öyle izah etmek
tedir: 

Tülün kanunu 
"Ecnebi devletlerle kati ticaret mu

ahedeleri akdine kadar bu devletlerle 
ticari münasebatımızı muvakkat tica
ret itilaflariyle tanzim etmek üzere 
hükümet 10 haziran 1930 tarihli ve 
1679 numaralı kanunla yüksek Büyük 
Millet Meclisinden salahiyet almıştı. 
İktisadi menafiimizi korumak ve bu
nun için ticaret politikamızı iktisadi 
menafiimizin icablarına uygun bir şe
kilde tanzim etmek maksadiyle işbu 
kanunda derpiş edilen müddet bir kaç 
defa temdid edilmiş idi. Son defa 8 ha
ziran 1935 tarihli ve 2759 numaralı ka
nunla temdid edilen azami müddet 1 
temmuz 1938 tarihinde münkazi ola
caktır. Dünya iktisadi vaziyetinde 
mevcud olan normal halde henüz bir 
salah görülmediği gibi bu güne kadar 
ticari ve iktisadi rejimimizin istinad 
ettiği esaslarda da bir de~işiklik vü
cuda getirmek zamanı hulul etmedi
ğinden hükümetin mevzubahs istifa
deye devam etmesinde bir zaruret mü
talea olunmaktadır. 

Bu mülahazalara binaendir ki mu
vakkat ticaret muahedeleri akdi için 
tayin edilmiş olup 1 tenunuz 1938 de 
inkıza edece kolan azami müddetin i
ki ııene daha yani 1 temmuz 1940 a ka
dar temdidi yüksek tavsib ve takdirle· 
rine arzolunur." 

Hariciye ve iktisad encümeninin 
aynen kabul ettiği hükümet maddesi 
şudur: 
"- Kati ticaret muahedeleri akdi i

çin kendileriyle müzakereye başlan
mış veya başlanacak devletlerle mu
vakkat ticari itiHiflar akdine dair 10 
haziran 1930 tarih ve 1679 numaralı ka
nunla verilen salahiyete binaen hükü
metçe aktedilecek muvakkat ticari iti

projesinin mühim 
hükümleri 

Tütün ve Tütün İnhisarı hakkında
ki kanun projesi; Kamutay Gümrük İn
hisarlar, Ziraat, İktısad, Maliye ve Ad
liye encümenlerinden geçerek ruzna -
meye alınmıştır. 

119 madde olan bu kanun projesi 
ile tütün ekimi, satılması, inhisar şekli 
için yeni hükümler konulmaktadır. 

Projenin ilk maddesine göre, cum
huriyet hükümeti dahilinde halkın is
tihlaki için tütün ve tönbcki satın ala -
rak işleme, kıyma, sigara ve yaprak si
garasr, enfiye, ağız ve pipo tütünü yap
mak ve bunları alameti farıka ile band
rollu, etiketli kutulara koymak; yaban
cı memleketlerden yaprak sigarası, 
kıyılmış tütün, yapılmış sıgara, enfiye, 
ağız ve pipo tütünleri, tönbeki ve siga
ra kağıdı getirtmek ve bütün bu mad -
deleri memleket içinde satmak devle -
tin inhisarı altındadır. 

Projede tütün ekimi tamamen ve 
kısmen yasak olan vilayetlerle ekime 
miisaade edilen yerler ayn ayrı ve bi -
rer cedvel halinde gösterilmiştir. 

f .;;kfin Ye göcmen i~Jcrinin 
h•tkiki 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Trab
zon mebusu B. Hasan Saka ve iskan 
umum müdlirü B. Cevdet Atasagon 
iaklin işlerinde ve yeniden getirilecek 
göçmenler hakkında tetkikler yapmak 
üzere lstanbula gelmişlerdir. 

l~fl~r için tayin ve 8 haziran 1935 ta- Gizli yolcu taşıyan motörler 
rıhlı ve 2759 numaralı kanunla temdid !stanbul, 8 (Telefonla) _ !stan-
edilen azami müddet l temmuz 1940 buJJa Bartın arasında bazı moto·· ı · ·h· k d ,, r erın 
tarı ıne a ar uzatılmıştır. 

1 

arasıra yolcu götürüp getirdik! · h _ E ·· 1 . . erı a 
~~umen e_r, _pro1e.nın m~staceliyet- ber alınmış ve liman idaresi kontrol-

le muzakeresını teklıf etmışlerdir. larına başlamıştır. 
~~~~~~~~~~~-

Kanton açık şehrinde 

Sivil halkın bombardımanı 
her yerde nefret uyandırdı 

( Başı ı. inci sayfada ) 
gazetesi, Çin'de ve İspanyada açık şe
hirlerin tayyareler tarafından bombar
dıman edilmesinin Amerikada uyan
dırmı~ olduğu nefret ve istikrahı kay
detmektedir. 

Bu gazete, bilhassa diyor ki: 

"Bu nefret ve istikrah, istikbalde 
hedef farkı gözetmeksizin hava bom
bardımanları yapılmasının önüne geç
mek maksadiyle bütün medeni hükü
metleri insaniyet namına ve bizzat 
kendi şehirlerinin emniyeti için bir-

leşmeye sevketmeğe muhakkak suret

te kafidir. İngilterenin İspanyadaki 

bombardımanlar hakkında tahkikat ic
rası maksadiyle bitaraf milietlerin mü
şahitler göndermelerine matuf olan 

teklifi, aynı hareketin Çinde de icra 
edilmemesi takdirinde, abes ve faide
siz bir şey olur. Zaruri olan bir şey 
varsa o da Amerika, İngiltere, Fransa 
ve hatta diğer devletler tarafından her 
nerede olursa olsun açık şehirlerin 
bombardıman edilmesine mani olmak 
maksadiyle kati bir harekete geçilme
sidir. 

Japo11ycula hiddet 

bu vaziyetin idamesi lazım geld. ~. . 
k . kd. d ıgını, 

a sı ta ır e ~merika'nın bitaraflık 
kan.ununu tatbık edeceğini söylemek
tedırler. 

]llponlar sivil halkın a.<Jkı 
bom balan ınacl ığını 

~öyliiyorlar 

. Tokyo, 8 a.a. - Domei ajansı bild"-
rıyor: ı 

Hariciye nezaretinin mu·· . ·1· . . messı ı, ec-
nebı gazetecılerin bı·r rok . 11 . 

:s sua erıne 

v~rdi~i. cevapta, japon tayyarelerinin 
Çın sıvıl halkına şimdiye kadar asla 

taarru~ etmedikleri gibi bundan böyle 
de etmıyeceklerini ve fakat m·· t h-
kem h" 1 . usa 

şe ır erı ve ezcümle Kanton ve 
Hankov'u bomb d . . ar ımana devam eylı-
yeceklerıni söylemiştir. 

.. H.~riciye nezareti mümessili ingiliz 
buyuk elçisinin Kanton bombardıman
larını iki defa protesto ettiğini kay
dettikten sonra Japonyanın bu protes

tolara verdiği cevabda sivil halkın asla 

tecavüze uğramadıkları ve ancak aske

ri müesseselerin bombardıman edildi

ğini bildirmiş olduğunu kaydeylemiş
tir. 

( Başı 1. inci sayfada ) 
istinat etmektedir. Ecnebi gemileri fa
sılasız Bar.selona hükümetinin kontro
lu altında bulunan limanlara gelmekte 
ve mühimmat ihraç etmektedir. 

Franko hükümeti bu harb levazı
mı nakliyatını bir korsanlık telakki et • 
mekte olduğundan mezkur limanlara 
karşı yapılan hava hücumları bu nevi 
korsanlık hareketlerine mani olmak i
çindir. 

1..ord Hali/ak~ mezuniyetini 
,·arıda bır:aktı 

Londra, 8 a. a. - Hariciye Nazın 
Lord Halifaks, mezuniyetini yanda hı· 
rakarak bugün öğleden sonra Londra
ya avdet etmiştir. 

İyi haber alan menbalardan öğre • 
nildiğine göre, Lord Halifaks'ın bu 
avdeti, ispanyol limanlarında ingiliz 
gemilerinin bombardımanlarla hasara 
uğramasr neticesi hasıl olan vaziyet ile 
alakadar bulunmaktadır. 

Rarselona gön.derilen malzeme 
Paris, 8 a.a. - Epok gazetesi hükü

metçi İspanyaya aid 280 kamyonluk 
levazımın Dünkerk'de iki ecnebi va
pur tarafından karaya çıkarıldığını 
bildirmektedir. 

Jurnal gazetesi de bu kamyonların 
Barsclona gitmek üzere yola çıktığı
nı haber vermektedir. 

Londra, 8 a.a. - İspanyadan Fran
saya geçen tayyareler tarafından 
Fransada yapılan bombardımanlara 

karşı Fransa tarafından ittihaz edil
miş olan hareket tarzı, diplomasi ma
hafilinde umumiyetle tasvib edilmek
tedir. Diplomasi yolu ile yapılacak te
şebbüslerle protestoların faydasız o
lacağı ve sadece askeri bir müdafaa 
meselesi bahis mevzuu olduğu müta
leasını ileri sürmekte ittifak edilmek
tedir. 

Mesuliyetler meselesine gelince, 
bu meselenin ancak hududu geçen bir 
tayyarenin yere düşürülmesi takdirin 
de kati surette halledileceği mütalea
sı ııerdedilmektedir. 

Dük Dalbe, dün akşam hariciye ne
zaretine gitmiştir. Mumaileyh, nöbet
çi bulunan hariciye memuruna hükü
metinden almış olduğu tebligatı bil
dirmiştir. Bunda, hükümetin kuman
dası altındaki tayyarelerden hiç bi
rinin son günlerde hududu tecavüz et
memiş olduğu beyan edilmektedir. 

Dcnizhankta ~.alışmalar 
lstanbul, 8 (Telefonla) - Deniz

bank kanunla kendisine verilen ck
nizcilik işlerinde kredi açmak ve her 
türlü bankacılık muamelesi yapmak 
vazifelerini ifa için hazırlıklara baş
lamıştır. 

Bir yolun inı:ası bitti 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Gümüş 

suyundan Dolmabahçeye giden yolun 
beton olarak inşası bitti. Bu yolun üze
rine mozaik parke döşenmesi de bir 
müteahhide ihale edilmiştir. 

İhtiyar bir kadın yandı 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Yeldeğir

meninde oturan 80 yaşlarında Ayşe a
dında bir kadın tahta kurusu ayıkla
mak için mum yakmış ve saçları mu
mun alevleriyle tutuşmuş ve ateşi sön
düremiyerek feryadlar içerisinde öl
müştür. 

Acı bir kayıp 
Ankara Hususi Muhasebe Müdür 

muavini Şevket Ziya'nın kızı, deniz bin
başılarından Muhtar Bindal'm refikası 
ve Necib Fazıl Kısaküreğin halasının 
kızı, tutulduğu hastalıktan kurtulaıru • 
yarak dün Sağlık yurdunda ölmüştür. 

Cenazesi bugün 12 de kaldırılacak 
ve cenaze namazı Hacı Bayramda kılı
nacaktır. 

Merhumun ailesine derin taziyetle
rimizi sunarız. 

.Jlrrırırııırırıırıırıııııırııııııııııııa.. - -
~Bir İngiliz zabitinin hahralan~ - --- --
~Plevne müdafaası~ 

Tokyo, 8 a.a. - Kanton'un bombar
dımanı karşısında yabancı memleket
lerde hasıl olan tesirlerin şiddeti, 
Tokyoda hiddet tevlid etmiştir. 

Yeni Konoye hükümetinin Çindcki 
harekata faaliyetle devam ve japonya
nın diğer devletlerle münasebetlerini 
tanzim etmeğe teşebbüs ettiği şu sıra
da Tokyodaki ingiliz ve fransız elçi
lerinin müracaati ve Kordel Hull tara
fından yapılan beyanat, bu teşebbüsü 
telif etmenin güçlüklerini beklenm.i
yen bir zamanda meydana çıkarmıştır. 
Müşahitlere göre, bir yandan askeri 

makamlar Kantonun bombardımanını 
muhik göstermek için harb hakların
dan bahsettikleri şu sırada, Çin'e harb 
ilan edilmediğini teyid etmek mecbu
riyetinde bulunan japon diplomasisi
nin vaziyeti pek müşküldür. Bununla 
b_craber &İY._i~i ~hf illerı anormal olan 

Kanton'daki Çin - amerikan 
iinit-ersitesinin bombardımanı 

Vaşington, 8 a.a. - B. Hul, japon 
tayyarelerinin biribiri ardına bir kaç 

kere Kantodaki Çin - amerikan üniver

sitesini bombardımana tabi tutmuş ol
malarını Amerikanın Honghong baş
konsolosunun nezdinde protesto etti
ğini bildirmiştir. 

Kız Enstitüsü ve sanğat ·o

kulları sergisini ziyaret e
diniz. Orada sizi alakadar 
eden herşey vardır. 

: 1877 de türk ordusunda : 
: bir bölük kumandanı olarak : 
: Plevnede harh etmiş olan : 
: yüzbaşı F. Von Herbert'in -
§ güzel bir üslubla yazdığı, : 
: arkadaşımız Nurettin AR- : 
: TAM'ın da dilimize çevirdi- : 
: gı bu kitab, askerliğimizin : 
: ~erefli safhalarından birini = 
: canlandırmaktadır. E 
: Askerlerin bir meslek ki- : 
: tabı, asker olmıyanların da : 
= heyecanlı bir hikaye gibi o- -
: kuyabilecekleri bu kitab : 
~ çıktı. 100 kuruşa satılıyor. ' = 
"111111111111111111111111111111111111111~ 



-8- u~us 9-6-1938 

ERGÜNT , -Vilayetler .. ~ '. 
Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
1 Kiralık dükkanlar ve ardiye 

(Başı 4 üncü sayfada) 

Vehim ve tereddüd, ruhlardan dışarı 
uzanmış iki istitaledir, ve karanlığa 

göz değil bunlar bakar; eşyayı el de
ğil bunlar tutar. Etrafı yoklaya yok
laya, sarp güçlüklere tutuna tutuna e
mekli yen şimal ruhunu bu kasvetli ve 
hazin yolun sonunda bekliyen bir ülkü 
vardır: aydınlık ... Fakat ona varmak i
çin ne kadar cefa çekmek lazım .. Ka
ranlıkta daha neler var, bilinmez ki? 

Yollara ansızın uçurumlar oyan, 
yontulmuş sivri kayaları bir kargı gibi 
eline alarak dönemeçte bekliycn gö
rünmez kuvvetlere ne demeli? 'Gece
nin ağzında bembeyaz sırıtan kışın 
dişlerinden nasıl kurtulmalı? Uluyan 
rüzgar mı, kurt mu, bunu nasıl ayırd 
etmeli? Şimalli ürker, sendeler ve tam 
kendini bırakacağı zaman kara gök, 
kapalı gök ona ümidin bir rüyasını a
çar: şimal fecrinin renkli ve saçaklı 
perdesi aralanmış ve aralıktan gündü
zün rüya yüzü belirmiştir. Gece çölü
nün tek serabı .. Şimalliyi aydınlığa 

koşturan büyülü kuvvet .. 

Hiç şüphe yok ki şimal edebiyatını 
gece doğurmuş, kış emzirmiştir: bizim 
aydınhğımızda gözünü kırpması, yü
zünü buruşturması bundan ileri gelir. 
Şimal felsefesi karanlık ve geceden 
ilham alır: onun için zahmetlere, me
şekkatlere karşı ruhun mukavemetini 
koyan, şüphelerin, korkuların önüne 
aklın barikadını yükselten bir felsefe
dir. Böyle yapar, ~ünkü mistisizme 
sapmak istemez, tekrar masala kaçma
mak için ... Bu felsefe, beynin içinde, 
kafa tasının karanlık ve girintili yer
lerinde akU hakikati bulmak igin de
rinleşen bir felsefedir. 

Orada vakıfi edebiyat, vehmin masa
lını söyler, vakıa din bile masal çar~ı
na takılı döner; fakat felsefe, masal
larla korkusu ve zafı artan ruhları ü
midin, imanın ve aklın tesellisile avu
tur. 

Güneşin gevşettiği cenubda, güne
şin deriyi ve ihsasları tutuşturduğu 
cenubda, meyvaların lezzet dolu me
meler gibi dallardan ağızlara sarktığı 
cenubda edebiyat aşkı ve aşk da şehve
ti destanlaştırır. Felsefe ise taşkın ih
tirası, gergin ve şehevi aşkı mistisizm 
ile uyutmaya çalışır. Halbuki şimalde 
aşk; ümid, ve uyku; ölümdür. O ka
dar uzun süren geceler içinde uyuyu
şun ölümden farkı ne? 

İbsen bu memlekette doğdu. Onun 
edebiyatını ,onun felsefesini önceden 
yadırgamamak kabil değil.. Fakat a
lıştıkça, tattıkça saran keyfi de pek 

devamlı. Muharrir-filozof, Per Güntü 
ilk sahnede hemen hemen çıplak gös-

tererek şimalia itisafa kaçan zalim hü
cumu önünde insanın aczini ve müda
faasızlığını ima etmiş oluyor. Bu çıp
lak adamın elinde sadece iradenin ge

rilmiş oku vardır. Bütün saldırışlara 

bununla karşı koyacaktır. öteki mane

vi kudretleri kasten ihmal eden mu
harrir (ADAM) da zlifın bu tek sila
hına kargı büyük bir itimad tasavvur 
ediyor. (- Orada tabiat ve güçlük varsa 
burada da sen varsın) diyor. Hurafe ve 

vehmin karşısına bu inanı koyan İbsen 
adamına bir de ihtiras veriyor. İhtiras 
da lazımdır. Evvel& yaşamak ihtirası .. 
Ve Per Günt, elinde gerilmiş irade ya
yı, altında şahlanmış ihtiras atı, dolu 

Gümrük karakolları 

yaptınlacak 
dizgin imkan kartallarını avlamaya Gaziantep Nafia. Müdürlüğün-
koşuyor. İhtiras sonsuz ve gemsizdir. den : 
Onun, adamı nereye götüreceği biline- ı _ s1239 lira ıs kuruş bedeli keşif
mez .. Bu koşu ezici ,yıpratıcıdır. Eğer li Tahtaköprü, Melikanlı ve alagöz ba
bize başka kaynaklardan kuvvet gelmi- nısi gümrük karakolları in~tı 2S.S. 
yorsa, eğer biz sadece kendimizden 938 tarihinden itibaren 20 gün müd
sarfediyor, kendimizden yiyorsak gü- detle, kapalı zarf usulü ile eksiltme
nün birinde bitebiliriz. İrade gev,e- ye konmuştur. Muvakkat teminatı 
memeli ,kendimize güvenmeliyiz. Bu 3812 liradır. 
muhakkak .. Fakat iradeyi sade yaşa- 2 _ İhale 14.6.938 tarihine müsadif 
mak ihtirası değil diğer yüksek inan- sah günü saat 16 da G. Anteb nafıa 
Jar ve manevi kıymetler de germelidir. müdürlüğünde toplanacak eksiltme 
Kendimizi bitirmemek için başkasın- komisyonu tarafından yapılacaktır. 
dan ödünç almak Uizım .. Fakat bunun 3 _ Keşif ve projelerle hususi ve 
için evvela kendimizden bit parça da ksiltme şartnamelerini görmek iste
ötekilere vermeliyiz. Hep kendinin o- ;enler Gazianteb nafıa müdürlüğüne 
lan kendi için yaşayan adamın etrafı müracaat edeceklerdir. 
gün geçtikçe boşalır. Gençliğin ucun- 4 _ İsteklilerin elinde nafıa veka
da yanan ihtiras alevleri yavaş yavaş letince verilmiş müteahhidlik vesika
hayat eridikçe kiiçiilür, ve günün bi- sı bulunması şarttır. 
rinde kendi akıttığı lav içinde sö 5 -İstekliler 2490 sayılı kanunun 
ner. O zaman dört yanı da boşalmış a- ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı 
dam şimal kışları kadar uzun manevi vesikalar ve muvakkat teminat mak
bir karanlık ve yalnızlık içinde kalır. buzu veya banka kefalet mektublariy
Ne yapmalı? Kurtulmak için, nereye le birlikte kanunun tarifat ve şartna
baş vurmalı? Gene çetin bir seyahate medeki şeraite tamamen uygun ve 
çıkmak, sivri tehlikeler üstünde par- noksansız olarak yazacakları teklif 
çalanmayı göze almak, dört çevreyi mektublarını havi kapalı zarfları iha
yoklaya yoklaya son hayat ve enerji le saatından bir saat evel komisyon re
hamlesile ümide doğru yollanmak la- isliğine vermeleri ilan olunur. (lSSS) 
zımBır. Dönüşte, ayrılışın hızı kalma- 3141 
mış bulunsa, bütün ruhi kudretler 
yıpranmış bile olsa değil mi ki uzakta 
ümidin parıltısı var, güçlüklere yeni
den tırmanmak Hizım .. Hatta ölüm ya
nı başınıza gelerek size korkunç hika
yeler fısıldasa dahi ... Tırmanışın so
nunda elbet ışığa varılacak, orada bık-
maksızın bekliyen sarı saçlı ve taze aş
kın, güneş gibi güzel ümidin, yıllarca 
ihmal edilmiş yumuşak ve kurtarıcı 
bir imanın elleri tutulacaktır. İşte İb
sen'iıı Per Glint'le bize söylemek iste
dikleri .. 

Futbol sahası, koşu pisli 

ve tef errüah inıaah 
C. H. P. Afyon llyönkurul Bat

kanlığından : 
Afyon şehri stadyumunda yaptınla

cak işlerden ve kısımlardan (20.000) 
lira muhammen keşif bedelli futbol 
sahası ve koşu pisti ile bunlara aid te
ferruatı inşaatı 24 haziran 1938 tarihi
ne müsadif cuma günü saat 15.30 da 
Cumhuriyet Halk partisi Afyon ilyön-

İbsen, uzun yıllar yurdundan uzak, kurulunda teşekkül edecek komisyon
yalnızlık cefası çekmiştir. Gençti. 1- da ihale edilmek üzere kapalı zart u
çinde taze ve bol enerji vardı. Güvene- suliyle eksiltmeye konulmuştur. 
rek ayrıldı. Onları israfla harcadıktan Şartnameler, keşifname, plan ve 
sonra beli bilkük, saçı ağarmış, alnı bunlara müteferri diğer evrak 1 lira 
kırışmış olarak büyük kaynağa, ana bedel mukabilinde Nafıa müdürlüğün
yurda atıldı. Egoist ve ihtiraslı git· den alınabilir. Müteahhidin bu işlerin 
mişti. Altrüvist ve imanlı döndü. bidayetinden nihayetine kadar yapıl-

Hiç şüphesiz bu büyük adam Per ~:~ :ü~~~şaza;;::~::tş::s~l~~t~:i 
Günt ile kendi masalını söylüyor .. 

* Eserin temsili? Bütün yük Talatın 
üstünde idi. Halbuki o da pek çabuk, 
pek hızlı konuşuyordu. Sözlerile ko-

valamaca oynadık ve bir türlü tutama
dık. Per Günt kemale geldikçe Talat 
daha ağır konuştu ve iyi anlaşıldı. 

Kaşki Talat da Per Güntün tersine 
olarak erken kemale gelseydi.. 

Filarmonik orkestramızın piyesin 
temsili üstünde yükselen muvaf faki

yeti içimize bUyük bir gurur gölgesi 

verdi. Orkestrayı bu hale getirenleri 
minnetle anarız. 

F. E. 

den..ah'o .ani• olmak ııartile bir mU
hendis veya mimar veya saıaıııyctıt btr 

fen memuru bulundumıağz usulü veç
hile teahhüt etmiş olması da şarttır. 

Muvakkat teminat (1500) bin beş 
yüz liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını, 
muvakkat teminat ve ?38 senesi için 
Nafia vekfi.letinden alınmış asgari 
(40.000) liralık mütecıhhitlik vesikasi· 
le birlikte ihale günü olan 24 haziran 
1938 tarihinde saat 15,3r za kadar ver
meleri veya göndermeleri ilan olunur. 

(3016-1577) 3158 

İlk okul binası yaphnlacak 

~-------------------------

Felaketzedelere 

yardım devam ediyor 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi MerJ,·czindcn: 
Yer sarsıntısından felakete uğrayan va

tandaşlarımıza yardım yapılmak ıizcre aşa
ı;ıda isim ve adresleri yazılı zevat ve mu
csscsat tıırahcdan hizalarında yazılı para
lar vezncıni:rc yatırılmıştır. Bu ~ayır sever 
zevata ve IJ'Ü~ ı.ıı:ıt:ı ııl!'rck fcla.lcct::l!'dcler 
ve ıerck Cc::ıiytlir.uz n:ımııı.:ı tcsekkürleri
mizi sunarız. 

Lira Kr. 

31 10 Kıbrıs Ayakcbir köyü türk hal-
kından 5 ingili zlirnsr mukabili 

25 50 Kıbrıs Limaaol kasabası türk 
halkından 4,2 İngiliz lirası mu
kabili 

61 11 Kıbrı Gime kasaba ve kazası 
turk halkından 9.16.6 İngiliz li
rası mukabili 

77 44 Kıbrıs Limasol'da rozet hasılatı 
12.9 İngiliz lirası mukabili 

367 29 Kıbrıs Mağusa kasabası türk 
halkından 59,l İngiliz lirası mu
kabili 

20 00 Hacıbckİr fiUbcri Kahire müdürü 
Bay Ahmcd'den 

2839 21 
224998 69 Evelkİ listelerden 

Betonarme . köprü İn§aatı 
Nafıa Vekaleti Samsun Su işleri 

sekizinci ıube mühendisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Samsun - Çarşamba şosesinin 17 in

ci kilometresinde, Hamzalı bataklık
ları ana kanalı üzerinde yaptırılacak 
betonarme şose köprüsünün inşaatı
dır. Keşif bedeli (15423.80) lira olan 
bu iş 1-6-938 tarihinden itibaren ıs 
gün müddetle eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

2 - Eksiltme 16-6-938 tarihine rast 
layan perşembe günü saat on beşde 
Samsun su işleri sekizinci şube mü
hendisliği binasında eksiltme komis
yonu odasında vahidi fiat üzerinden 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartname
si; mukavele projesi, Bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, fenni şartname 
ve projeleri (78) kuruş mukabilinde 
Samsun Su işleri sekizinci şube mü
hendisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (11S6.79) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve on bin liralık köp
rü işlerini taahhüd edip muvaffaki
yetle bitirdiğine ve bu kabil Nafıa iş
lerini başarmakta kabiliyeti oldu
ğuna dair nafıa vekaletinden alınmış 
müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. 

İsteklilerin teklif mektuplarını i
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar su işleri sekizinci şu
be mühendisliğine makbuz mukabilin 
de vermeleri lazımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

S - İşi üzerine alan müteahhit yük
sek vekaletçe ihalenin tasdik olundu
ğu kendisine yazı ile tebliğ edildiği 
tarihten itibaren (lS) gün içinde mu
vakkat teminatını kati teminata ibla
ğı ve aynı zamanda mukaveleyi noter
likten tescile mecburdur. 

(32S0/1687) 3387 

Muhtelif inşaat 
Adanada Su İ§leri Altıncı Şube 

Mühendisliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adana

da Elektrik fabrikası civarındaki ar
sa üıerinde yapılacak işletme binası 
ile teferruatından bulunan garaj ve 
depo kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - lşbu üç binanın keşif bedeli 
mecmuu 29246 lira 28 kuruştur. 

3 - Eksiltme 938 senesLhazi 
nın ı7 lncl cuma gunU aaat 1.5 

dana Su i leri 6 ıncı şube mühendis-
liği binasında t oplan acak ihale kom is 
yonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
2200 lira muvakkat teminat vermek 
ve ticaret odasında akyıdlı olduğuna 
dair vesika ibraz etmek ve 20.000 li
ralık bina inşaatı yaptığını natık na
fıa vekaleti yapı işleri müteahhitlik 
vesikasını göstermek meşrutur. 

5 - lstekliler bu işe aid eksiltme 
şartnamesi, mukavele projesi, nafıa 

işleri genel şartnamesi, hususi ve fen
ni şartnameleri, keşif cetveli ve pro
jeleri lSO kuruş bedel mukabilinde 
Su lşleri 6 ıncı şube mühendisliğin
den alabilirler. 

6 - Teklif mektupları yukarda 
ki 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar ihale komisyonu 
riyasetine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış taraftan 
ayrıca kapatılmış bulunması lazımdır. 

7 - İsteklilerin teklif mektupları
nın yukarda gösterilen proje ve te
ferrüatının pullu ve imzalı birer nüs
halarını eklemeleri ve tenzilat n:ıik
darmın yazı ve rakam ile ayrı ayrı 
göstermeleri mecburi olduğundan bu 
şeraiti haiz olmıyan teklif mektup
ları kabul edilemiyeceği ilan olunur. 

(1633) 3303 

Ekmek mÜnakasası 
lstanbul C. Müddciumurniliğinden : 

İstanbul ceza ve tevkif evleri için 
31.S.939 akşamına kadar satın alınacak 
462860 kilo ikinci nevi ekmek kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 43971 lira 70 kuruş
tur. Muvakkat teminat 3297 lira 88 ku
ruştur. İstekliler şartnameyi tatil 
günlerinden maada her gün saat 8.30 
dan 12 ye ve 13 den 17.30 a kadar Sir
kecide Aşir efendi sokak No. 13 de 
adliye levazım dairesinde görebilir
ler. 

Eksiltme 16.6.938 perşembe günü sa
at ıs de Yeni postahane arkasında A
şir efendi sokağında No. 13 de adliye 
levazım dairesinde yapılacaktır. Ek
siltmeye girecekler zarflarını eksilt
me saatinden bir saat eveline kadar 
İstanbul adliye levazım dairesinde 
toplanacak satın alma komisyonu re
isliğine numaralı makbuz mukabilin
de bizzat vermeleri ve yahud dış zarf
ları mühür mumu ile kapatılmış ve is
mile açık adresini ve hangi işe aid ol
duğu yazılması şartiyle ayni saate ka
dar iadeli teahhüdlü olmak üzere 
mektubla gönderilmesi ilan masrafla
rının müteahhide aid bulunduğu ilan 
olunur. (3218/.1672) 3374 

Postahane caddesi Naci Kıcıman apartımanı altında. 3466 

45 kalem erzak • 
vesaıre ah nacak 

Ankara Nümune Hastahanesi Baı Tabibliğinden: 
Mikdarı Muvakkat 

Lira K. kilo teminat Eksiltme şekli Cinsi 
20 Haziran 1938 Pazartesi 

6175 00 
910 00 

16800 00 

6SOOO 
6000 

3SOOO 
2000 

45000 
27000 

463 13 Kapalı Birinci nevi ekmek 
68 25 ,. Birinci nevi francal<. 

1260 00 ,. Koyun eti 
800 00 

67SO 00 
8100 00 
1200 00 

60 00 ,, Kuzu eti 
S06 25 ,. Süt 
607 SO • " Yoğurt 

2000 aded 
4000 

90 00 Açık Tavuk ve piliç 
3800 00 

700 00 
300 00 

16SO 00 

28S 00 ,. Sade yağı 
soo 52 2S ,. Birinci nevi tereyal'r 
600 

sooo 
22 SO ,. Zeytinyağı 

123 7 5 ,, Sabun 
22 Haziran 1938 Çarşamba 

104 00 
120 00 
4SO 00 

400 
1000 
ısoo 

22000 
soo 
400 

7 80 ,, Domates salçası 
9 00 ,. Nohut 

4400 00 
ıso 00 
60 00 

240 00 
960 00 
7SO 00 
225 00 
270 00 
300 00 

91 00 
140 00 
2SO 00 
200 00 
320 00 

2800 00 
3SO 00 

200 00 
60()ı 00 
262 so 
400 00 
600 00 
2SO 00 
240 00 
160 00 
sso 00 
34S 00 

2000 
16000 
ısoo 

1000 
1000 
300 
700 
soo 

1000 
2000 
1000 

10000 
?.0000 

4000 
4000 
1500 
4000 
4000 
2500 
3000 
2000 
sooo 
3000 
1500 

33 7S 
330 00 
11 25 
4 50 

18 00 
72 00 
S6 2S 
17 00 
20 2S 
22 so 
7 00 

10 so 
18 75 
ıs oo 

.. 
" ,. .. .. .. 
" .. .. 
" .. .. 
" 
• 

Makarna 
Pirinç 
Şehriye 

Mercimek 
Kuru fasul~ 
Patates 
Kuru kaysı 
Kuru Amesgene erıgı 
Çekirdeksiz kuru üzüm 
Kuru bamya Amasya 
Un (Birinci) 
Nişasta 

Pirinç unu 
Soda 

24 00 • Kesme geker 
210 00 ,. Toz şeker 

26 25 ,, Yumurta 
24 Haziran 1938 Cuma 

15 ,, Kuru soğan 
45 ,, Taze fasulya 
19 70 ,. Taze bamya 
30 00 ,. Kabak 
45 00 .. Patlıcan 

22 so 
18 00 
12 00 
41 25 
26 00 
12 38 

• ,. 

" .. 
" .. 

Taze domate?ı 
Prasa 
Lahna 
Ispanak 
Semizotu 

Taze bakla 16S 00 
7SO 00 ısooo aded 56 25 ,, Limon 

27 Haziran 1938 Pazartesi 
4SO 00 2500 litre 33 75 • Benzin 

16SO 00 30000 123 75 ,. Tuz 
30000 00 1200 ton 2250 00 Kapalı Sömikok 

1 - Ankara Numune hastahanesi 938 mali yılı ihtiyacı olan yukarıda 
cins ve mikdarı ve tahmin fiyatı ve eksiltme §ekilleriyle muvakkat temi
natları yazılı (45) kalem erzak ve saire 4 haziran 938 den 1~ huir,_ Q-1R 

; _:_ §~rt-::ıam~A-;:kara ·N~~~~:\""a~=n~~:t:ı;rbıi'ğinde ve 1.-a-
bulda Sıhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Eksiltme 20, 22, 24, 27 haziran 938 günleri saat (10) da An..,_ llhı
mune hastahanesinde tegekkül eden komisyonda yapılacaktır. 

(1646) 

İlk okul binası yaptmlacak 
Muğla ili, Denizova Kamunu, Yer

kesik köyü Muhtarlığından : 

1 - 8.S.938 pazar günü kapah zarf 
usuliyle eksiltmeye konan yerkesik 
köyünde yaptırılacak on bir bin dört 
yüz doksan bir lira yetmi§ dokuz ku
ruş keşif bedelli ilk okul binası ek
siltmesine istekli çıkmadığından buna 
aid müddet 26.6.938 pazar günü saat 
on beşte ihale edilmek üzere uzatıl
mıştır. 

2 - Eksiltme 26.~.938 pazar günü 
saat on beşte Yerkesikte ihtiyar he
yeti ıaarfından köy odasında yapıla
caktll'. 

3 - İsteklilerin eksiltmeye gire
bilmek için teminatı muvakkate ver
mesi ve bu gibi işleri yapabilecekleri
ne dair ehliyet ve müteahhidlik vesi
kası göstermesi ve ticaret odasına ka
yıdlı olması 15.zımdır. 

4 - Keşif, proje ve şartnameleri 
köy odasından temin edilebilir. 

(3240/1685) 3406 

Okul binası yaphrılacak 

Van Nafia Müdürlüğünden : 
1 - Vanda yapılacak beş sınıflık 

okula aid 49719 liralık keşif bedelin· 
den lSSOO liralık kısmı münakasaya 
konmuştur. Mevcut malzeme fiat tah. 
lili üzerinden müteahhidin istihka
kından tenzil edilecektir. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve ev-
rak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel ve yapı iş

leri şartnamesi 
D - İnşaata aid fenni ve hususi 

şartname 

E - Metraj, keşif hulasası, silsilei 
fiat cetvelleri. 

lsteyenler bu şartnameyi ve evra
kı ücretsiz olarak Nafıa Müdürlüğün
de görebilirler. 

3 - Eksiltme 7-6-938 tarihinden i· 
tibaren on beş gün müddetle 23-6-938 
perşembe günü saat on altıda vilayet 
makamında teşekkül edecek komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1162 lira 50 kuruıluk mu
vakkat teminat vermesi, bundan bat-

ka Nafıa Vekiletinden alınmış fennt 
ehliyet ve•ikaları ibrazı şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ü
çünc::il maddede yazılı saatten bir u
at evveline kadar hususi muhaaebe 
hesabına Ziraat Bankasına yatırılan 
1162 lira 50 kuruşluk muvakkat temi
nat makbuzunu vilayet makamına ek
siltme komisyom riyasetine verecek
lerdir. 

7 - Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
ıaate kadar gelmiş olması ve d19 zar
fın mühür mumu ile iyice kapanml§ 
olması lazımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. (1747) 3558 

Soğuk su saati ahnacak 
Eakitehir Belediyeainden ·: 

Asgari 60 azami 100 tane soğuk • 
saati alınacaktır. 

Bu saatlerin haiz olması Iazım 19-
len vasıfları eksiltme ıartnameeinde 

yazılmıştır. Beherinin muhammen be
deli 14 liradır. 15 haziran 1938 çar• 
şamba gilnü saat 15 de Eakişehir be
lediye encümeninde ihalesi yapıla
caktır. Talihler prtnameyi her sa• 
man görebilir ve isteyebilirler. Temi
nat 100 saatin muhammen bedeli U..-
rinden % 7,5 dur. (3336-1753) 3561 

. .............................. . 
Dr. M. Şerif Korkut 

Nümune Hastahanesi Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres : Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No. 9 D.5. 3382 ..................... ,,,,,,,,,,, 

..111111111111111111111111111111111111111~ 

= .. = 
§ Dr. Bôsıt Urek 1 
= = - ,, 
: Cebeci Merkez Hastanesi ' 
E iç Hastalıkları mütehassı111 i 
: Her gün hastalarım Yeni ... c 
: bir Meırutiyet caddeıi Orekl 
: apartmanında saat 13 = sonra kabul eder Tel: 1694 
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H i K A y E 

Mi L i 
Yazan: Katerin ManslilJ Çeoiren: Hikmet Tuna 

ı. 

?4m, verandanın korkuluğuna yas- gizlendiğini gördü. 
lqnarak, erkekler gözden kaybolunca- Avazı çıktığı kadar, 
h kadar orada durdu. Vili Koks at ü- . - Kim o? diye haykırdı. Arkasm
ıerinde arkasına dönüp elini salladığı dan da, saklanmayınız, çıkınız, sizi 
latnan, epiy uzaklaşmı;; bulunuyorlar- gördüm. Aksi takdirde sizi tüfekle vu
dı. Fakat, Mili mukabelede bulunma- rurum. Odunların arkasına gizlenme
dı. O, yalnız başını sallamak ve gülüm- yiniz 1 dedi. 
Seznekle iktifa etti. Bu Vili Koks kötü Milide korku namına hiçbir şey kal
alılaklı bir delikanlı değildi; yalnız mamıştı. Yalnız hiddetinden titriyor, 
bir parça havai hevesti. kalbi küt küt atıyordu. 

liava çok sıcaktı. Mili başına bir - Bir kadınla oyun oynamak ne de-
l:tıendil örttü ve ondan sonra kamaşma- ı mek olduğunu size gösteririm. 
sın diye gözlerim eliyle siper etti. U- Mili, mutfağın bir köşesinde duran 
ıa.kta, toza boğulan yolda, kısrakları, flinteyi kapar kapmaz merdivenlerden 
hareket halinde olan birer kahve ren- indi ve koşa koşa odun yxğınmın arka
g.i nokta gibı göriıyordu; başını çevi- sına gitti. Orada tozlar içinde yüz üs
tıp bahçeye bakınca, karmcalanan göz- tü yatan bir delikanlı gördü. 
1~tinde, onlan, oynaşan sivri s~nekler - Kalkınız, komedya oynamayınız 1 
8'tbi görmeğe devam etti. Saat iki bu- Mili, flinteyi sağ elinde tutuyordu 
Suktu. Güneş kor gibi idi ve ufuklar- Yerde yatan adamı ayağı ile itti; fakat, 
tlaki mavi dağlar, tepeler, deniz gibi delikanlı hiç kımıldamadı. 
kabarıyor, titreşiyordu.. · - Yarabbi, yoksa, öldü mü? 1 

Bay Vilyamson'u öldüren bir adamı Genç kadın çömeldi; adamı omuzla-
l'akalamak için dört uşakla birlikte at- rından yakalayarak sırt üstü çevirip 
la.ra binip şehre giden Koks, gece saat yatırdr. Delikanlı kımıldamıyordu. 
0n buçuktan evel geri dönmiyecekti. Mili birdenbire geriledi; gözlerini 

liadise çok korkunçtu. Bayan Vil- korku_ bürüdü. _ . ~ 
l'arnson servetile başbaşa yalnız kal- Delıkanh s~n.?ıgı, çok genç bır .o~~ 
l:tlıştx. Çok dıkkate değer bir hadise i- landı; ayv~ ~Uyu ~ı!ıkları vard~. Yilzu 
di ;una, Mili, Bay Vilyamson'un öldü- ~oz ve ter ıçınde ıd_ı. Sırtında bır mın
ünü aklr almıyordu. o, tanınmış ho- tan, bacaklarında hır pantalon, ayakla
rdalardan idi; neşesini bir gün bile rmda sandallar vardı. Pantalonunun 

f.ilybetmemişti. bir bacağı kandan vücuduna yapı~-

Vili Ko}Q;, Vilyamson'un başından mıştı. 
vurulınut oldugu halde saınanlıkta bu- - Elimden bir ~ey gelmiyecek, di
l~~uş ve çiftlikte çalışan genç ingi- yen Mili, hemen arkasından, fakat ne o
lızın ortadan kaybolduğunu söylemiş- lursa olsun bir çare aramam lazım, di
ti. Garip bir hadise ı Mili, Bay Vil- ye ilave etti. 
Yaınsonun bir kimse tarafından öldü- Genci kaldırıp oturttu. 
tülebileceğini havsalasına sığdıramı- - Biraz bekleyiniz, dedikten sonra, 
Yordu. Yarabbi, şu ingilizi yakalasalar koşa koşa eve döndü; çok kalmadan 
tıe iyi olacak; böyle bir insana hiç acı- su ve bir şışe brandi garabile geri gel· 
tnan:ıak gerektir. Vilinin hakkı var, ya di. 
0rıu yakalayamazlarsa kimbilir daha Gene kendi kendine, "Peki şimdi ne 
llcle:ı: olur, daha kaç kişi kurban gider? yapacaksın Mili Evans? diye sordu ve 
l3u katil bir kişi ile kanmaz ki, diyor- cevabını gene kendi verdi. "Bilmiyo
du. rum; bugüne kadar bayılmış bir insan 

Mili mutfağa girdi. Ateşin külünü görmedim.,, 
açarak üzerine su döktü. Yanakların- Tekrar çömelerek gencin başını kal
daki terler birer inci tanesi gibi yuvar- dırdı ve ona bir az brandi verdi; fakat 
lanarak çenesinden yere damlaya dam- baygın genç bu içkiyi, ağzının iki ya
laya sofradaki yemek artıklarını top- nından dışarı akıttı. Mili bir bezle o
lctdıktan sonra masayı sildi. Ondn son- nun yüzüniı, saçlarını, boynunu sildi; 
~Cl ne yapmalı idi? Hiç sebepsiz olarak, ter ve tozun altından, zarif ve nahif, 
içinden, oturup ağlamak geliyordu, bembeyaz bir çehre çıktı. 
faıtat temiz bir bluz giymek ve ondan (Sonu var) 
: 0 nra oturup bir bardak çay içmek de 
eı:ıa bir fikir değildi. Bu son şıkta ka

l'a.ı- kıldı .. 
l'uvaJet masalığr eden bir sandık ü

~Crinde, Sid ile birlikte düğün günü 
~-lctirdikleri bir fotoğraf duruyordu 
. ıç de fena bir resim değildi. Bu re

~1llıde, Mili, ipek kordelalı beyaz bir 
tl.l\>aiet giymiş ve hasır iskemlede otu
ltllyordu; Sid ise ,elini onun omzuna 
b 0Yınuş, yukarıdan aşağıya doğru ona 
~altıyordu. Arkalarında bir iki ağaç, 
it daha geride bir şelale ufuklarda 
lllarıı dağlar vardı. Evlendiği günü he
~n hemert artık unutmuş gibi idi. Za
l'k n bir su gibi akıp gidiyordu; çift
i. 

1 
teki hayat can sıkıcı idi. Konuşa

l';t • Çene çalacak, kimse yoktu; bu .. u
be~~ de hatıralar, izlerini çabuk kay-

• 1Yorlardr. 
ca.~Bir çocuğumuz olsaydı, ne iyi ola-

tı? 1,, diye düşündü. 
}' ~Utfaktaki saatin tıkırdısı işitili
t:tdu.. Üzerine su dökülmüş olan ateş
•a~ hala duman çıkıyordu. Perdeler de 
ko anıyordu. Miliye birdenbire bir 
l'il r~u çöktü. Acaip bir his onu tiril ti
~ğ tıtretiyor, kol ve bacaklarını felce 
.ratıyordu. 

~İi 'Gizliden gizliye biri eve girdi 1,, dü
ba ntesi kafasının içinde dolaşmaya 
:ı:ıı; ildx. Ayaklarının ucuna basarak ka
se a geldi ve mutfağa baktı. Hiç kim
di .~01ı:tu. Verandanzn kapısı kapalı i
l~' Perdeler açılmamıştı. 'Gözüne evve· 
ta:~at ilişti; ondan sonra, möbleler 
}>o 1anıyor, nefes alıyor, hatta dinli-
~ arm.rş gibi bir his veriyorlardı. 
enaı kendine 

''1\.y , 
l>or i~.i Evason, evde bir şeyler olu
lta1; gozünü aç!,, dedi. Hemen koşup 
'atı 1Yı açtı. Kapıyı açar açmaz, bir in-

ın kaçıp odun yığınları arkasına 

Pariste bir maçm getirdiği aelir 
Faris, 8 a.a. - Geçen cumart~i ve 

pazar gijnü yapılan dünya kupası maç
larında en çok gelir temin eden karşı
laşma Pariste }Jark de .Prens stadında 
yapılan Almanya ile lsviçre olmuştur . 

Bu maçın temin ettiği hasılat 500 bin 
franktır. 

Kolomb stadındaki Fransa - Belçika 
maçında 400 bin frank, Marsilyada ya
pılan İtalya - Norveç maçında 280 bin 
frank, Strazburgda yapılan Brezilya • 
Lehistan maçıı\da 200 bin frank Lö 
Havr'da yapılan Holanda-Çekoslovak
ya maçında 145 bin frank, Tuluzdaki 
Romanya - Kilba maç,ında ı 10 ıbin frank 
gelir temin edilmiştir. 

Yedi maçın temin ettiği duhuliye 
hasılatı bir milyon 186 bin franktır. 

Di.inya kupası maçlarının 
hakemleri 

Faris s a.a. - F.İ.F.A. nın hakem 
encüme~i Bovens'in reisliği altında 
yaptığı kısa bir toplantıdan sonra, 
perşembe günü tekrarlanacak olan -~1-
manya - İsviçre ve Romanya • Küba 
maçlarını idare edec~k. orta ve yan 
hakemlerini tayin etmıştır. 

Almanya_ İsviçre maçını isveçli Ek· 
lind idare edecek, yan hakemliklerini 
belçikalı Baert ile holandalı Morscl 

yapacaklardır. 
Romanya • Kilba maçında orta ha: 

kem alman Birlcm, yan hakemler1 
. 'd fransız Kapdövil ile Nerengo ur. 

Tomi Far'a para cezası verildi 
Londra, 8 a.a. - Vaktile Maks Şme

ling ile karşılaşmayı kabul etmemiş ol· 
ması yüzünden boksör Tomi Far'a 750 
ingiliz liralık bir para cezası hükmo· 
lunmuştur. 

.. 
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[::::::::~: :~:: :~::~::~::::::::::::ı 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarrşamba 
Peraembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Y enl ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya ., 
: Ege ve Çankaya · • 
; Sebat ve Yenişehir • 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez " 
: Ankara " 

HALK ve YENI 
SlNEMALAR 

Seans saatleri 

YENİ 

14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

YENl 

11 
13 
14.45 
16.45 
18 45 

Her iÜD 

Cumartesi giliıleri 

Pazar gilnleri 

Geceleri saat 21 de 

HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

• Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefe'?-> miira.
caat ıehir: (1023-1024). - Şchirlerara-
61: (2341-2342). - Elektrik ve Hava-;az! 
Arıza Memurluiu: (1846). - Meaaıen 
Şehir Anbarı: (3705). - Takı i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civan: 
(2645 1050, 1196). - Samanpazarı civa
rı: ciso6, 3259). - Ycniıehir, Havuzba
şı Biziın taksi: (2323) - Havuzba~ı: 
GUven taksi: (3848); Birlik takıi: (2333) 
- Çankırı caddeıi, Uluı taksi: (12511). 

Otobüslerin ilk v~ son 
Sef~rleri 

Sabah Akşam 
İlk Son 
ııefet serer --

Uluı M. dan K. derc:'ye 
K. dere'dcn Ulus M. na 

6.45 23.00 
7.15 23.20 

Ulu11 M. dan Çankaya'ya 7.25 23.0() 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Uluı M. na 7.00 Z0.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören' den Ulus M. na , 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23:00 
Cebc:ci'denUluı M. na 7.00 23.00 
• 

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

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 

$. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 ?.oo 
AkköprU'den S. pazan'na ?.30 9,t\!) 

!i U. Meydanı ile lıta•yon arauııda her 
beş dakikada bir ıefer olup tren za
man.lan ıeferler daha aıktır, 

§ U. Meydanı ile YenI§ehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı araamda saat 8 
den 20 ye kadar vasati her bea dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferin vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki ıon seferlerle bunların Ulu11 Mey
danına dönüılerl sinemaların daiılıı 
saatlerine tibidirler. 

Posta Saatleri 
Tcahhütlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaııa'ya 

Samsun hattına 

Her sabah 8.20. Her 
akşam ısı.ıı; ve 19.50 
de (Pazartesi, per• 
şembe, cumartesi 
Toroı ılirat.) 

: Her~n 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herıiin 9.35 

Zonguldak hattı : .. 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs .. 16.05 

GONDELIK . 
Hicri - 1357 
•Rebiü}'ihir: 10 

S. D. 
Oüneı;: 4 27 

• 

Rumi - 1354 
Mayıs: 27 

S. D. 
Akşam: 19 39 

Belgrad havac ı l ık 

sergisine rağ bet 
Belgrad, 8 a.a. - Beynelmilel ha· 

vacılık sergisi yalnız Yugoslavyada 

değil ecnebi memleketlerde de büyük 
bir alaka uyandırmıştır. Gazeteler, 

her gün muhtelif memleketlerden de

l~geler ve, birçok ziyaretçiler geldiği
m kaydetmektedirler. 

tık sekiz gün zarfında sergiyi 11 
bin kişi ziyaret etmiştir ki, bu bir re
kor rakamıdır. 

İzmir E~lernasyonıl 
Fuarına haz1rlanın1% 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

,-

I 

. . 

Jngilteredeki televiziyon · 
istasyonu nasıl çalışır ? . 

Gerçi bugüne kGClar Amerika'da, Fransa'da, 
Almanya' da bir takım tecrübe teleııU:>'.an ista&yön
lan çalışmahta ise de bu iş, ilk dela, .2 iki"'ci teırin 
1936 tarihinde /ngiltere' de miuıt~m bir prQgram
la tatbik mevkiine konulmuıtur. O zamandanberi 
bu Utcuyon hiç bir ftuılaya uğramıyarak ne§Tiya
tına devam etmektedir. 

Şimdilik bu istasyon, sabahleyin ve öğleden aonra, 
ancak, iki aaat nefriyat yopıyor". Fakat bu müddeti 
uzatabi!mek için hazırlıklar ilerleme/ıtedir. lngiliz 
televizyon istaşyonunda mu!ztelif iılerle uğrCl§an 
personelin miktarı üç yü;z kişiyi buluyor. 

Televizyon nefriyatını takib eden abonelerin 
miktarı 6000 ile 9000 arcuındadır. Şimdilik bu ne§

riyatı 3() millik bir mesafe dahilinde almak müm

kün olmakta ise de ho1Jaların müaaid gittiği zaman
lar.da bu meaale arttırılmaktadır. 

Böyle terakki gösteren televizyonun pek yakın 
:samanda kütlelerin talim ve terbiyesi hususunda, 
taşavvur edildiğinden daha ucuz bir vasıta haline 
gelmesi beklenmektedir. 

Bu sebeble, televizyonu ilk defa muntazam bir 
programla tatbik etmeğe başlıyan /ngiltere,. bütün 
dünyaya rehberlik vcaifesini görecektir. 

ALEKSANDRA PALASTAKİ TELEVİZİYON STÜDYOSU 

Emitron cihazı. Bir operatör, kulak telefonu ile 
rejisörün talimatını alıyor 

Bir yemek mütehassısı televi%yon atüdyo•unda 
ev kadınlarına pcuta yapmak dersi verirken 

T elevi:zyon ıpikeri Mua Cesmin Blay kendiai 
hem görülmelıte, hem de seşi duyulmaktadır 

. . 

Mikrofonu aktörlerin hareketlerine göre GJI;.,. 

eden operatör muavini 

Sahnenin ve programın açıllJI 

T elevi%yonlarda kullanılacak film parçaları, film 
kesme makinesiyle kesilirken 

Televizyon operatörü müteharrik bir araba üzerinde 

Programın bCl§lıyacağını bir düdükle ilan eden 
•tüdyo rejisörü, Bu düdükten sonra kati bir 

~&sizliğe lüzum vardır 
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RESMİ iLANLAR 
, M. M. bakanhğı 

Satılık esl{ı e~ya 

G~mrOk ve inhisarlar B. 

Tütün bakım ve iıleme 
evi yapllrllacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün 
den: 

1 - II. IV. 938 tarihinde eksiltme
si tehir edilmiş olan şartname ve pro
jesi mucibince İzmirde yaptırılacak 
tütün bakım ve işleme evi inşaatı ye
niden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 676.960 lira 83 ku· 
ruş ve muvakkat teminatı 30.828 lira 
43 kuruştur. 

3 - Eksiltme 20. IV. 938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 16 da 
Kabataşda levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapıla· 
caktır. Kapalı zarfların aynı günde 
en geç saat 15 e kadar adı geçen ko
misyon başkanlığına makbuz mukabi
linde verilecektir. 

4 - Şartname ve projeler 33.85 lira 
bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 
ve mUbayaat şubesiyle Ankara ve İz
mir Başmüdürlüklerinden alınabilir 

5 - İsteklilerin mühendis veya mi
mar olmaları ve yahud bir mühendis 
veya mimarı inşaatın hitamına kadar 
daimi olarak iş başında bulnduracağı· 
na dair aralarında teati edilmiş noter· 
likçe tasdikli bir taahhüd kağıdı ile 
Nafıa vekaletinden alınmış asgari 
200.000 liralık bu gibi inşaatı yaptık
larını gösterir bir müteahhidlik ve
sikasını eksiltme gününden en geç üç 
gün evveline kadar İnhisarlar inşaat 
tubesine ibraz ederek ayrıca vesika 
almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ka
nuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı 
eksiltmeye iştirak vesikasını ve mu
vakkt teminat parası veya mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların 

münkasa günü en geç saat 15 e kadar 
adı geçen alım komisyonu başkanlığı
na makbuz mukabilinde verilmiş ol
ması lazımdır. 

(2577/1236) 2670 

İdare binası yıptartlacak 

lan temel kazıkları işi Franki, Rodiç, 
Stem, Simples, Brechtl, abolorenz, 
Miharlis, Mast vesair firmaların u
sul ve sistemlerine veya bunlara mü
masil sistemlere göre yapılacaktır. 
Eksiltmeye ittirik etmek isteyen fir 
maların fenni tekliflerini münakasa 
gününden 10 gün evveline kadar tet
kik edilmek üzere İnhisarlar Tütün 
İşleri müdürlüğüne vermeleri lazım
dır. 
vı - İsteklilerin bir mimar veya 

mühendis olmaları ve yahut bir mü
hendis veya mimarı inşaatın hitamına 
kadar daimi olarak iş başında bulun
duracağına dair aralarında teati edil
miş noterlikçe tasdikli bir teahhüt 
kağıdı ile Nafıa Vekaletinden alınmış 
bu gibi işleri yaptıklarını gösterir 
müteahhitlik vesikasını eksiltme gü
nünden en geç üç gün evveline ka
dar İnhisarlar umum müdürlüğü in
şaat şubesine ibraz ederek ayrıca ve
sika almaları lazımdır. 

VII - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile VI inci maddede ya 
zıh eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
muvakkat teminat parası veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
lar yukarda yazıldığı üzere eksiltme 
günü en geç saat on dörde kadar yu
karda adı geçen alım komisyonu baş
kanlığına makbuz mukabilinde veril
mit olmıHı lazımdır. (2578-1337) 

2671 

Şiıe manf a11 ahnacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün· 

den: 

A. Levazım Amirliği 

Patatis alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 40,000 kilo patatesin açık eksilt
mesi 22 haziran 938 saat 15 te Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2600 lira ilk 
teminatı 195 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla belli vakitte komisyonda bu 
lunulması. (1695) 3421 

Yogurt ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankar garnizon müesseseleri i

çin 50000 kilo yoğurdun kaplı zarfla 
eksiltmesi 21 haziran 938 saat 15 te 
Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10500 lira 
ilk teminatı 787 lira 50 kuruştur. Şart
namesi komisyonda görülür. Kanuni 
vesikalarda bulunan teklif mektupla
rının sata on dörde kadar komisyona 
verilmesi. (1696) 3422 

Süt alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 
Aşağıda cins ve mikdarları yazılı 

eski eşya arttırma suretiyle 11 haziran 
938 cumartesi günü saat 10 da M. M. 
V. satın alma Ko. da aatılaacktır. Ta
lihlerin saatında komisyonda bulun· 
malan. 

540 Çift erat kondurası 
84 Çift yemeni 
10 adet gemici feneri 

2 Adet radyum lambası 
1 abajurlu lamba 

22 soba dirseği 
41 Soba borusu 
3 gaz ocağı 
1 mahruti çadır 
9 direkli çadır 
2 hala çadırı. 
(1702) 3475 

Sıhiye arka cantası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına ~ . 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 260.ı 

lira olan 100 ili 120 tane sıhiye ark, 
çantası pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 13 haziran 1938 paza ı 

tesi günü saat 11 de M. M. V. satın al· 
ma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartname bedelsiz o· 
!arak komisyonda görülür. 

4 • Pazarlığa girecekler 195 liralık 
kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte eksiltme gün ve saatinde 
M. M. V. satın alma Ko. da bulunma-
ları. ( 1732) 3523 

Hastane tamir ettirilecek Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
l - Ankara garnizon müesseseleri 

için 75000 kilo sütün kapalı zarfla ek- misyonundan : 
mantarı siltmeıi 20 haziran 938 saat 15 te An- 1 - Müteahhid nam ve hesabına 

eb'adında şarap kara levazım amirliği satın alma ko- açık eksiltmeye konan lstanbulda 

1668000 Adet 24 X 45 eb'adında şarap 

mantarı misyonunda yapılacaktır. Haydarpaşa hastahanesi tamirat işle-
eb'adında likör 2 - Muhammen bedeli 12375 lira rine talih çıkmadığından eksiltmesi 

mantarı ·ık t · t 928 1• 2 k Ş on gün uzatılmıştır. 
ı emına ı ıra 1 uruştur. art 

1 - Yukarda mikdar ve eb'adı ya- namesi komisyonda görülür. Kanuni 2 - Keşif bedeli <192.583,40) yüz 
zıh 1768000 adet şarap ve 100000 adet vesikalarda bulunan teklif mektupla- doksan iki bin beş yüz seksen üç lira 
likör mantarı ...,rtname ve nu··munele- k d k . kırk kuruştur. :r- rmın saat 14 e a ar omısyona veril-
ri mucibince pazarlıkla satın alma- mesi. 0697) 3423 3 - Eksiltmesi 13. 6. 938 pazartesi 
caktır. günü saat 11 dedir. 

II - Pazarlık 6-Vll-938 tarihine Sade yağ ahnacak 4 - tık teminat (10.879,17) on bin 
raıtlayan çarşamba günü saat ll de sekiz yüz yetmiş dokuz lira on yedi 
Kabat•.....:ıa levazım ve mübayaat •u- kuruştur. Keşif, proje ve prtnameler 
~ :r Ankara Levazmı Amirlig~ i Satın (963) d k ·· ltm ·· k M 

besindeki alım komisyonunda yapıla- o uz yuz a ış uç uruşa . 
c:akt Alma Komiıyonundan : M. V. inşaat şubesinden alınır. 

100000 " 26 X 48 

100000 " 23 X 35 

9-6-1938 

!fBUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURUŞ 

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
~· 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Ekmek ve \J 

sıgır eti ah nacak 
Kütahya Garnizonu Satın Alma Komisyonundan : 

A) Kütahyada tayyare birlikleri için haziran - 939 sonuna kadar aşa' 
da tahmini miktar ve tutarları yazılı ekmek ve sığır eti eksiltme 
konulmuştur. 

B) Eksiltme 17 haziran - 938 cuma günü Kütahya 
lığmdaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

C) Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
D) Ekmeğin muvakkat teminatı (1164) lira (38) kuruş, etin 

(75) kuruştur. 
E) Şartnameleri görmek istiyenler her gün komisyona müracaat ed 

bilirler. 
F) Eksiltmeye iştirak edecek olanlar kanunun icabettirdiği vc.ai 

mevcud olmak şartiyle teklif mektublarmı 17 - haziran - 938 c 
günü (ekmek için sat 9, et için saat 14 e kadar) makbuz mukabilind' 

komisyon başkanlığına vereceklerdir. 
MUHAMMEN EKSİLTME 

Cinsi Miktarı Bedeli Günü saati --Ekmek 180000 Kilo 15525 Lira 17-haziran-38 JıO 

(birinci nevi undan) Cuma günü 
Sığır eti 50000 Kilo 11250 Lira .. • 

lnhiaarlar Umum Müdürlütün • 
den: 

~·- t-ı W"eln ~ •'--1& 1 - Ankara garnizon birlik ve mü- 5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu-

her gün sözü geçen §ubeden almabi-lad:ey~a:ğ~ı~n~p=az~a~r11~ığhı;;n~d~a-;t~a~li~b~ç~ıikma:;:;d~ı:"-~Un~cU~ma;id;d;eır.e!rtn~dt,e~ya~z;ııtı~be;l:g:el~e:r~v:e:t---14.W.llll-W-.__pW...li.ı..l.;;.ıı .. .....e..&aa.ıa 
lir. ğmdan 10 haziran 938 saat 15 de An- müteahhidlik vesikalariyle birlikte Ankara Defterdarlğından 

1 - Şartname ve projesi mucibince 
Karıta yaptırılacak idare binaıı in
patı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuttur. 

11 - Keşif bedeli ''32642,, lira "56,, 
kuruş, muvakkat teminatı "2448.20,, 
liradır. 

111 - Eksiltme 16-6-1938 tarihine 
rastlayan perıembe günü saat 15 de 
Kabataıda levazım ve mübayaat şube 
ıindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 

iV - Şartname ve projeler "1.64,, 
lira bedel mukabilinde inhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesiyle Anka· 
ra, Erzurum Başmüdürlüklerinden 

ve Karı müstakil müdürlüğünden alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye i•tirak etmek isti
yenlerin fenni evrak ve vesaikini in
hisar inıaat şubeıine ibraz ederek ay
rıca vesika almaları lizımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile inşaat şubemizden 

alınacak ehliyet vesikasını % 7,5 gü
venme parası veya mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme 
günü en geç saat 14 de kadar yukar· 
da adı geçen alım komisyonu başkan. 
lığına makbuz mukabilinde verilmiş 
olmaıı ve posta ile gönderilecek mek
tupların da bu saatte komisyonda bu
lundurulması lazımdır. Postada ola
cak 2ecikmeler kabul edilmez. 

(3155-1636) 3276 

Temel inşaatı 
inhisarlar Umum 

den: 
Müdürlüğün-

1 - lzmirde şartname ve projesi 
mucibince yaptırılacak tütün bakım 
ve işleme evinin temel kazıkları işi 
11-IV-1938 tarihinde ihale edilemedı 
ğinden yeniden kapalı zarf usuliyL 
eksiltmeye konmuştur. 

IV - isteklilerin pazarlık için ta- kara levazım amirliği satın alma ko- eksiltme gün ve saatında M. M. V. sa
yin edilen gün ve saatte% 7,5 güven- misyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya- tın alma komisyonunda bulunmaları. 
me paralariyle birlikte yukarda adı pılacaktır. (1734) 3544 
geçen komisyona gelmeleri ilin olu- 2 - Muhammen bedeli 90160 lira ilk 
nur. (3375-17 54) 3562 teminatı 5758 liradır. Şartnamesi 451 

Bayındırlık Bakanhğı 

Kanal haf riyali sedde insası 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Ekıiltmeye konulan iş: Mar
mara gölü tağdiye kanalı hafriyatı i
le ıedde inşaatı, keşif bedeli 1,115,313 
lira (33) kuruştur. 

2 - Eksiltme 1 temmuz 1938 tari
hine rastlayan cuma günü saat 15 de 
Nafıa vekileti Sular Umum Müdür
lüğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle yapılacak,tır. 

3 - İstekliler, Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, Bayındırlık iş
leri genel şartnamesi ve projeleri 
(50) lira mukabilinde Sular Umum 
Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (47209) lira (40) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve (200) 
bin liralık nafıa su işlerini veya mü_ 
masil inşaatı teahhüd edip muvaffa
kıyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri 
başarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteah
hitlik vesikası ibraz etmesi, istekli
lerin teklif mektupları ikinci madde
de yazılı saatten bir saat evveline ka
dar Sular Umum Müdürlüğüne mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (1616) 3299 

An ara Belediyesi 

kuruş mukabilinde komisyondan alı
nır. Kanuni ticaret odası ve şartname
sinde yazılı vesikalarla komisyonda 
bulunulması. (1652) 3483 

Çam odunu ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erzurum askeri satın alma ko

misyonundan 1.000.000 kilo çom odu
nu kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Tahmin bedeli 25.000 lira ilk te
minatı 1875 liradır. Eksiltmesi 10 ha
ziran 938 cuma günü saat 10 da Erzu
rumda askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. Teklif mektubları belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Ko. başkanlığına verilmi§ veya pos
ta ile gönderilmiş bulunacaktır. 

(1579) 3172 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Siirtteki birlikler ihtiyacı kin 

1,200,000 kilo odun 20 haziran 938 pa
zartesi günü saat 9 da kapalı zarf usu
liyle Siirt tümen satın alma komisyo· 
nunda alınacaktır. Muhammen bedeli 
18000 lira, muvakkat teminatı 135CJ li
ra-dır. Şartnameyi ~örmek istiyenl~rin 

hergün i' saatinde eksiltmeye gire
ceklerin mezkur günde saat 8 e k&:iar 
teklif mektuplarını komisvona verme. 
1eri (1566) 3150 

Sıhiye külüklülü ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miıyonundan : 
1 - Hepaine tahmin edilen fiatı 2500 

lira olan 500 ili 550 tane palaskasiyle 
birlikte sıhiye kütüklüğü pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 13 haziran 1938 pazar
tesi günü saat 10.30 da M. M. V. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - N ümune ve şartname bedelsiz 
olarak komisyonda görülür. 

4 - Pazarlığa girecekler 187,5 lira
lık teminatlarile birlikte eksiltme 
gün ve saatinde M. M. V. satın alma 
ko. da bulunmaları. (1733) 3524 

Tahlisiye ipi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - H~psine tahmi nedilen fiatı 750 

lira olan 1000 ila 1100 tane niirnunesi 
gibi tahlisiye ipi pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - Pazarlığı 13 haziran 1938 pazar
tesi günü saat onda M. M- V. satın al
ma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Nümune ve tartnarne komisyon· 
da bedelsiz görülür. 

4 - Pazarlığa girecekler 56 lira 25 
kuruşluk teminatlarile birlikte pazar· 
hk gün ve saatinde M. M. V. satın al· 
ma Ko. da bulunmaları (1731) 3522 

Askeri mekteplere 
maaşh ög retmen 

aranıyor 

11 - Keşif bedeli 87265 lira 50 Elbise, kundura ve saire ahnacak 
kurut ve muvakkat teminatı 5613.27 

Sığır, koyon veya 

keçi eti ahnacak 

1 - Kırıkkale askeri sanat lisesine 
riyaziye, Erzincan askeri orta okulu
na riyaziye, tabii ilimler, Konya aske
ri orta okulu ile Ankara gedikli erbaş 
hazırlama orta okuluna birer riyaziye 
öğretmeni alınacaktır. 

liradır. 

111 - Eksiltme 20-Vl-938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonun::la yapılacak
tır. Kapalı zarflar aynı günde en geç 
saat 14 de kadar adı geçen komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve
rilecektir. 

iV - Şartname ve projeler 4.36 li
ra bedel mukabilinde İnhisarlar le
vazmı ve mübayaat şubesile Ankara 
ve İzmir başmüdürlüklerinden alına

bilir. 
V - Fenni prtnameainde izah e

dilen esaslar dair•inde yapılacak o-

Ankara Belediyeainden : 

1 - Su işleri müıtahdeminine 
yaptırılacak 73 takım elbise, 54 takım 
Tulum elbise, 68 çift postal, 5 çift 
fotin için istekli çıkmadığından açık 
eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 1149,45 lira
dır. 

3 - Muvakkat temnatı 87,20 lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı i•leri kalemine ve 
isteklilerin de 14 haziran 938 salı gü
nü saat on buçukta belediye encüme-
nine müracaatları. (1670) 3327 

Ankara Levaznn Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : : 

Kor. merkez birlikleri için kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş olan 90 ton 
sığır veya koyun veya keçi etine tek
lif edilen fiat pahalı görüldüğünden 
ihalesi pazarlıkla 25 haziran 1938 sa
at 10 da Balıkesir kor satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Hangisi u
cuz olursa o cins et ihale edilecek
tir. Muvakkat teminatı 1688 sığır için 
2700 koyun için 2025 lira keçi içindir. 
Şartname komisyonda görülebilir. 

Taliplerin muayyen gün ve saatte 
Balıkesir kor satımılıııa k0~ · vnur 
da bulunmaları. (1748) 3559 

2 - İsteklilerden: Kültür öğretme
ni olanların veya öğretmenliğe kanu
ni ehliyeti bulunan devlet memurla
rının müktesep hakları göz önüne a
lınmak şartiyle 30 : 40 lira asli maaş. 

Yüksek okul mezunlarından olup 
yeniden ilk memuriyete geçeceklere 
de barem 12. dereceden maat verile
cektir. 

3 - Öğretmenlik için bqhca ,art
lar tunlardır: 

a) Öğretmenlik kanuni vasıf ve eh
liyetini haiz olmak. Yani: (Lise için, 
UAiıcrıitc ri.Y.t%i7e fubainden, yük-

Ada Parseller 

322 
322 
322 
322 
331 
331 
331 
331 
331 

19, 20, 21, 22 
16, 17, 18 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 
1, 14, 15 
7, 8, 9 
4, 5 
10, 11, 12 
13 

326 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zs 
326 8, 9, 10, 11 
326 12, 13, 14, ıs, 28, 18 
326 19, 20, zı. 22, 23, 24 
1696 Erkek lisesi hududu haricinde 

bil'umum mebani ada dahi
linde bulunanlar. 

327 ı. 2, 3, 4, 5, 6, 25 
327 • 7' 8, 9, 26, 22, 23, 24 
327 10, 11, 12, 32, 34 
327 17' 18, 19, 20, 21 
325 1, 2, 20, 21, 4, 5, 6, 7 
325 27, 29, 15, 16, 17, 18 
325 8, 23, 10, 11, 31 
323 1, 2, 21, 3, 4, 25 
323 6, 19, 18, 22, 23, 17, 16, 24, 25, 14 
323 8, 9, 10, 11, 12, 13 
321 13, 14, 15, 16, 17 
321 l, 28, 27, 3, 4, 5, 6 
321 11, 12, 21, 22, 23, 24, 18, 19, 20 
321 7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 
340 Ada dahilindeki bil'umurn rne-

bani. 

Muhammen Ketif 
Bedeli 
Lira K. 

1855 
903 

1232 
1781 
1862 
1141 
1036 
1610 
1001 
1641 
1582 
1596 
1477 
2030 

1344 
1414 
1106 
1197 
1841 
1617 
1540 
1799 
1631 
1155 
1890 
1106 
1631 
1302 
1910 

50 

50 

Dipozito 
Lira K. ---
139 " 67 73 
92 40 

133 62 
139 65 
85 58 
77 70 

120 75 
75 s 

123 ıı 

)18 65 
119 70 
110 78 
152 25 

100 so 
106 5 
82 9S 
89 78 

138 s 
121 
115 
134 
122 
86 

141 
82 

122 
97 

143 

ıs 
sO 
93 
33 
6' 
7S 
9S 
33 
6S 
p 

ı - Tıp Fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimlak otıı 
nan Nümune haatanesi civarında kain ve yukarda ada parsel ve muh 
men keşif bedeli ile dipozitoları yazılı bil'umum ev, dükkan, baraka 
bahçe duvarlarının hedmi ve enkazlarının belediyece gösterilecek mab~ 
le nakli ve yerinin mevcud yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir 'ek• 
de tesviyesi işi 24-6-1938 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Defte 
darlıkta müteşekkil komisyonda kapalı zarf usuliyle artırması yapılacaktı' 

Artırmaya girebileceklerin Nafıa Müdürlüğünden alacakları fenni eli 
liyet vesikaları ve dipozito makbuzları ile birlikte sözü geçen günde ıı1 
ayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplarının Komisyona verilmesi. 

2 - Talipler fenni şartname ve ketif raporlarını ve haritasını görııı', 
üzere Milli Emlak Müdürlüğüne ve Nafıa Müdürlüğüne müracaat edcbl 
lirler. (1749) 3560 

se& mühendis mektebinden veya yük
sek öğretmen okulu riyaziye şubesin
den mezun olmak.) 

Orta mektebler için: Yukarıda yazı
lı üç yüksek okuldan veya orta öğret
men okulundan mezun bulunmak ya
hud üniversitede imtihan vererek eh
liyetname almı9 olmak.) 

b) Yatı 45 den yukarı olmamak ve 
emekli bulunmamak. 

c) Askeri okullarda en az üç sene 
hizmeti prtsız olarak kabul etmif ol
mak. 

4 - Yukarıda yazılı şartları t 
men taııyanlardan istekli olantat 
lekçeleriyle birlikte hal tere .. 
hüsnühal varakası, nüfus teskeresi 
reti ve noterlikçe musaddak dipl 
veya ehliyetname ıuretlerini Anlı' 
da aakeri liseler müfetti,liğine g .. 
receklerdir. 

S - Uçüncü maddede yazılı e 
ve saik ve genel tartlara nazaratl 
retmenliği uyğun görülenlerden 
zumlu diğer evrak sonradan iı 
cektir. (1551) ll 

-
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9. 6 - 1938 ur us 
. 
lstanbul sıhi müesseseler arttırma ve eksiltme komisyonundan: 

Cinsi 

Ekmek 
Francala 

Sade yağı 

Vejetalin 

Karaman 
Dağlıç 

Kuzu 
Sığır 

Süt 
Kese yoğurdu 
Kilo yoğurdu 

Mutbah yumurtası 
Günlük yumurta 

Kuru kayısı 
Kuru fasulya 
Kuru fru;ulya "akliye" 
Nohut 
Pirinç 
Pirinç "Akliye" 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 

Mikdarı 

Azı Çoğu 

791000 
22800 

27700 

5000 

100800 
53000 

23800 
53000 

203900 
61500 
12000 

320400 
140000 

2100 
9900 

25000 
23050 
50300 
45000 
1600 
1250 

963500 
31000 

37400 

8000 

120500 
75000 

31800 
63600 

239700 
91800 
16000 

415500 
205000 

3175 
12550 
30000 
28850 
66100 
55000 

muhammen fiat M. garanti E k s i 1 t m e n i n 
Ku. Sa. Li. Ku. Şartname bedeli şekli T a r i h i 

10 
14 50 

98 

52 

40 
47 

47 
35 

11 

5 
17 

1 50 

4 

50 
14 
11 50 

10 
22 
20 
11 

11 

7563 37 504 

2748 90 184 

312 

9049 20 603 

ı 2525 17 169 

~ 1082 44 

kapalı 10.6.938 cuma 

kapalı 10.6.938 cuma 

açık 10.6.938 cuma 

kapalı 15.6.938 çarşamba 

kapalı 15.6.938 çarşamba 

kapalı 17.6.938 cuma 

saat 15 

saat 15,30 

saat 15 

saat 15 

saat 15.30 

saat 15 

Kırmızı mercimek "akliye" 15000 
Kuru üzüm 3150 

2000 
1650 

25000 
4425 

10000 

10 4338 23 
20 

290 kapalı 17.6.938 cuma saat 15.30 

Kuru üzüm "akliye" 
Barbunya 
Barbunya "akliye" 
Soğan 

Patates 
Patates "Akliye" 
Bulğur 

Zeytin yağı 
eytin 
Zeytin "Akliye" 
Sabun 
Yeşil sabun 

Tereyağı 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Makarna 
Makarna Unlu 
Şehriye 

Şehriye Unlu 
Un 

us kus 

Pirinç unu 

Pırasa 

Lahna 
Bakla 

Ispanak 
Barbunya 

Ay~e kadın fasulya 
Çalı 

Bamya 
Sırık domates 
Yer domates 
Sakız kabağı 

Patlıcan 

Semiz otu 
Enginar adet 

İyi su Damacana 

Kesilmiş odun 

Kesilmemiş odun 
Manğal kömürü 

Kok kömürü 
Kırıple kömürü 

Benzin 
Petrol 

Arpa 
Saman 
Kepek 
Kuru ot 

7500 
2100 

15000 
34300 
38400 
40000 
45100 

17950 
6100 
5000 

22300 
10350 

4550 

7300 
3700 

64750 
4000 

7800 
25000 
2650 

15000 
23570 

1300 

4400 

16350 
12300 
7450 

23650 
4300 

30150 
4300 
2875 
3500 

17050 
18150 
62350 
3900 

5300 

2500 

2215 
1150 

39500 

2825 
1500 

19500 
4000 

27000 
7000 
9500 
2000 

3000 
20000 
45900 
52500 
55000 
55200 

23300 
7675 
7500 

28750 
15700 

7000 

10575 
4900 

82700 
6500 

10400 
30000 
3800 

20000 
30775 
2000 

6000 

21700 
17500 
10000 
31400 
6300 

49200 
6300 
4280 
4550 

23160 
25700 
79700 
5775 
8600 

3500 

2790 
1450 

50000 

3525 
1875 

25500 
6000 

36500 
9500 

13000 
3000 

15 
10 50 

9 

5 

7 
6 

12 50 

55 
Z6 
21 
35 
21 

115 

45 
70 

27 
30 

25 
20 
25 
20 
15 
25 

20 

s 
6 

7 
6 50 

13 50 
12 
11 
20 

8 
7 50 
8 

15 
4 

7 

65 

2230 88 

j 603 76 

1 614 19 

J 1820 93 

1489 96 

2259 35 

170 63 

330 Çekisi 1 
250 Çekisi 

4 50 
1131 15 

1850 
1550 

19 
17 

tonu 
tonu 

5 50 
2 50 
3 50 
4 50 

7070 63 

439 88 

212 64 

I 

149 

150 

472 

kapalı 22.6.938 sarşamba saat 15 

kapalı 22.6.938 çarşamba saat 15.30 

kapalı 22.6.938 çarşamba saat 16 

kapalı 24.6.938 cuma saat ıs 

kapalı 24.6.938 cuma saat 15,30 

kapalı 29.6.938 çarşamba saat 15 

açrk 29.6.938 çarşamba saat 15,30 

kapalı 1.7.938 cuma saat 15 

kapalı 1.7.938 cuma saat 15,30 

kapalı 6.7.938 çarşamba saat 15 

açık 6.7.938 çarşamba saat 15,30 

Sıhhi müesseselerin 1938 mali yılı ihtiyaçları olbabdaki şartname ve nü muneleri vcçhile eksiltmeye konulmuştur. 
ı - Eksiltme Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin şekli; gün ve saatleri, tahmini fiyat ve muvakkat garanti mikdarları karşılarında gösterilmiştir. 
3 _Kapalı zarflarla yapılacak eksiltmeler için ihale saatından bir saat e vel istekliler teklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarını komisyona vermeleri 

lazımdır. Mektublarda teklif olunan fiyatların hem yazı ve hem de rakamla yazılması lazımdır. 
4 _ Şartnamelerin paralı olanlarrhizalarmda gösterilen bedelle ve diğerleri parasız olarak komisyondan alınabilir ve nümuneler her zaman görüle· 

bitir. 
5 _İstekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçları için veya bir müessesenin tamamen ihtiyacı için teklifte bulunabilirler. 
6 _İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun da yazılı belgeleri ve muvakkat garanti makbuz veya banka mektublarını 

kapalı zarflarının içerisine koymaları lazımdır. (3027) 3174 

Gri ren le 1 umaı alınacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

lil 1 - Elde mevcud nümunesine ve 
d ttnamede yazılı vasıfları dairesin
ğ c zabıta memurları için azı 4000 ço
l tı Sooo metre gri renkte kumaş kapa
~ .. zarf usuliyle 22.6.938 çarşamba gü
t lı saat 15 te münakasaya 'konulmuş-
tır. 

b· 2. - Beher metresine 450 kuruş fiat 
\>ıçılen kumaşa aid şartnameyi almak 
trıe nürnunesini görmek isteyenlerin u· 

11 lıtn müdürlük satın alma komisyo-
\lh~ •. 

·-.ı rnuracaatları. 

3 _Eksiltmeye girmek isteyenlerin 

1687 lira 50 kuruşluk teminat makbuz 
veya mektubunu muhtevi teklif mek· 
tublarını ve 2490 sayılı kanunun 2-3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
likte eksiltme günü saat 14 de kadar 
komisyona teslim etmeleri. (l662) 

çilen getirlere aid nümuneyi gö:"1ek 1 
ve şartnameyi almak isteyenlerın u
mum müdürlük satın alma komisyo· 
nuna müracaatları. 

Kôtip alınacak 
Ankara C.M.U.liğinden : : 

3402 

Getir alınacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

~Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
801 lıra 56 kuruşluk teminat makbuz: 
veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 
2-3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme günü saat on dörde 
ka-dar komisyona teslim etmeleri. 

(1661) 3401 
1 - Elde mevcud nümunesine ve 

şartnamede yazılı vasıfları dairesinde 
zabıta memurları için azı 4500 çoğu .JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 
4750 çift getir kapalı zarf usuliyle = MEŞ'UM GEMİ E 
21.6.938 salı günü saat 15 te münakasa· j E E 
ya konulmuştur. : : 

2 -Beher çiftine 225 kuruş fiat bi· .,11111111111111111111111111111111111111,. 

14 lira asli maaşlı bir katiplik açık. 
tır. Memurin kanununun 4 üncü mad. 
desindeki evsafı haiz kimse bulun -

madığı takdirde imtihanla mezkur 
memuriyete ehli tayin edilecektir. 

Talibin çok seri ve yanlışsız dakti
lografile yazı yazması şarttır. Talip
lerin Ankara Cumhuriyet Müddeiu

mumiliğine müracaatlarile bu aym 
13 üncü pazartesi gUnü aat 10 da 

imtihan edilmek üzere Müddeiumu
milik dairesinde hazır bulunmaları 
ilan ohmur. 1555 

Satılık : 

Satılık - Ankaranın her tarafında 

imarca parsellenmiş küçük çapta inşa· 
ata elverişli arsalar Neşet Şeren Tel. 
2406 . 3036 

Satılık - Ankaranm her tarafında 
irat getirir beton, kar.gir ve ahşap ucuz 
evler ve apartımanlar Neşet Şeren Tel. 
2406 3037 

Satılık - Ankaranın her tarafında 

imar dahil ve haricinde parça parça sa· 
tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
.'leşet Şeren Tel: 2406 3038 

Satılık arsa - Keçiören Tepebaşı 
otobüs durağmdıı 81,000 M. arsa top· 
tan ve perakende. Atatürk bulvarı 41/3 
No. lu dükkanda Ekreme müracaat. 
TL 3816. 3183 

Satılık nrsalar - Yenişehir Cebeci 
ve Maltepcnin en nazır yerlerinde ufak 
çapta parsellenmiş. Tl. 2487 Vahdi 
Doğruer. 3311 

Satılık - Ankara'nm her tarafında 

irat getirir, beton kargir ve ahşap ucuz 
evler ve apartımanlar. Ti. 2487 Vahdi 
Doğruer. 3312 

Acele ve ucuz gatıhk - Fiz armonik 
ayaklı ve körüklü. Ankara Çocuk sara· 
yı Cad. No. 60 müzik ve saat evine mü-
racaat. Fırsattır. 3351 

Satılık - Dikmende 2100 liraya sa
tılık bağ. 6 dönüm 4 odalı evi havi 650 
lirası dört senelik ipotek. Yeni eczane· 
den sorulması. 3370 

Satılık Apartman, Ev - Ankaranın 
her semtinde Irat getirir beton, kargir, 
ahşap apartmanlar evler Tel: 1538 

3383 

Satılık Arsnlar - Ankaranın her 
semtinde imarca parsellenmiş küçük 
çapta inşaata elverişli arsalar Tel : 
1538 3384 

Acele satılık Arsa - Maltepenin en 
Mikim yerinde münferid inşaata mü· 
said ehven fiatla: 1538 3385 

Acele a.atılık ev - Yenişehirde Dev· 
let ŞOrası yanında Elgün S. No. 5. 
2 kat 7 oda konforlu 745 M. bahçeli. 
Tl: 2406 Neşet Şeren. 3418 

Elveri§li acele satılık arsa - Türk 
Maarif Cemiyeti kolleji yanında cephe 
21, derinlik 19, Yenişehir Yiğitkoşun 
S. No. 26 ya milracaat. 3447 

Satılık mobilya - Hareket dolayısi
le bir salon ve yemek odası takmu sa -
tılıktır. Yenişehir Erdoğan sokak No. 
A - 31 re müracaat. 3450 

Satılık- Maktuan 2500 liraya yuka
rı Ayrancıda 20 dönlim bağh 2 kath ev. 
Adliye sarayı karşısında saatçı Ömer'e 
mtiracaat. 3502 

Azimet hasebiyle sahlrk ana _ ye
nişehir Karanfil cadde. 15 No. 550 M. 
cephe 18 M. en müsait fiatla. Müracaat 
Selanik Cad. No. 16 Ti. 2323 3530 

Kelepir arsa - Maltepenin en hakim 
yerinde 695 M. gayet ucuz verilecek. H. 
Alıcı oğlu Tl. 1538 3532 

Acele s tılık arsa - Yenişehir Oku
la sokak 348 M. blok başı uygun fiat-
la H. Alıcı oğlu Tl. 1538 3533 

Satılık ev - Ankara Demirli hah 
G.. 1 k ~ çe 
~ze te~e so agında ıı No. da 4 oda 

muştenulat 300 M. bahçesiyle satılık • 
tır. Koyunpazarı 78 No, lu dük•-~ d 
l ~ "k . T f' • ~n a asti çı ev ıge müracaat edilmesi. 

3549 

Satılrk - Koyunpazarmda Ul . , ucan-
larda ve zahıre pazannda iyi icar t"-
. d"kk/!. 1 • ge 1 

ı:r u ün ar: Tıcaret odasında Bahat-
tın Pekel'e müracaat. 3552 

Acele satılık - Etlik, eski ilk mekteb 

yanında 21 hane, yeni, S odaı banyo, 
mutbak, elektrik su 15 d"' .. b w • , onum ag 
meyva ağaçlariyle; içindekilere müra . 
caat. 3564 

Kiralık : 

Kiralık - Yenişehir Selanik caddesi 
arkasında Mimar Kemal mektebi üs
tünde Türe sokak N o. 6 da 3 oda 1 hol. 
50 lira. 3263 

~ralık - Bakanlıklara gayet yakın, 
zemın kat 2 oda banyo, kiler mutbak ve 
kömürlük. Demirtcpe Akbay sokağı 
No. 9 3268 

Kiralık daire - Maltepe Uludağ so· 
kak No. 14, Soda, mutbak, banyo. 
kömürlük fevkaHlde manzara. İçinde-
kilere müracaat. 327 5 

Bir Bay için - Moble ve konforlu o
da Yenişehir Tuna caddesi Yiğit Koşun 
sokak No: ıs 3369 

11 -

..................................................... ! : 

i Küçük ilôn şartlara 
J Dort sııtırlık kUçük ilanlardan : 
ı Bir defa icin 30 Kuru& 1 f 1ki defa için 50 Kuru& 

İ
Oç defa için 70 Kurus 
Dört defa için 80 Kuru& 
Devamlı küçük ilanların ber defası içini 

: ıo kuruş alınır. Mesela 10 defa neşredi·J 

llecek bir itan için 140 kuruş alınacaktır.! 
Bir kolaylık olm:ık üzere. her sa~ır. ke·: 
lime anılarındaki boşluklar müstC1illll: 

: 30 harf itibar edilmi§tir. Bir küçük ilin} 
: 120 harften ibaret olmalıdır" f 
İoorı satırdan fazla bcr satır ic;in aynca: 
J 10 kuruş alınır. ı 
:. ................................................... ! 

Kiralık - Atatürk bulvarında 5 oda
lı apartıman. Momilyalı veya mobilya
sız, üç aylık veya senelik. Telefon 3648 

3391 

Kiralık müstakil ev - Yenişehir Tu
na cad. Bayındır S. N o. 6, 5 odalı bah
çeli ev 5 ay müddetle devren kiralıktır. 
Temdit ettirilebilir. Tl. 1737 ve 2767 

3413 

Kiralık - Aşağı Ayrancıda Bakan
lıklara çok yakın. Altı oda, banyo ve 
teferruatı. Elektrik ve su vardır. Fiatı 
40 lira. Tel. 2901 3478 

Kiralık- Yenişehirde Kalaç apartı
manı 8 numarada mutedil fiyatla möb-
leli bir oda kiralıktır. 3491 

Kiralık - Yenişehir Atatürk Bulva
rı Ökmen apartımanında küçük ailelere 
bekarlara elverişli möbleli sıcak sulu 
radyolu 3 odalı daire 4 ay kiralıktır. 
Saat ı O - 12 müracaat. 3492 

Kiralık oda - Her tarafa yakın kon
for, Karaoğlan Çiftlik mağazası yanı 

Merkez Ap. ı inci kat apartıman önün
deki gazeteciden sorulması. 3541 

Kiralık oda - Mobilyalı veya mobil
yasız banyolu güzel bir oda. Işıklar 
caddesi Necatibey okulu yarunda No. 2 
birinci kata müracaat. 3547 

lstanbul'da - Möble ve konforlu 3 
odalı bir dairede 3 yahut 2 odaıkiralık
tır. Taksimde Abdülhak Hamit Cad. 21 
Füruzan Palas No. 1 3548 

K.irnlık 1 oda - Taşhan Müdafaai 
Hukuk Cad. Sakarya eczanesi üstünde.. 
ki apartıman 3 üncü kat 5 inci daireye 
müracaat. 3555 

1 arayanlar: 

Çabuk ve kuvvetli heaab öğrenmek 
için- Yeni bir metod sayesinde en az 
hesab bilenlere dahi en çok 45 günde 
mükemmel hesap öğretilir. - Taşrada 
bulunanlara muhabere ile ders veril
.mektedir. - Ulus'ta hesap rumuzuna 
mektupla müracaat. 3551 

Aranıyor: 

Şivester aranıyor - Küçük bir çocu
ğa bakmak üzere bir şivester aranıyor. 
Telefonla 3843 numaraya müracaat «>-
dilmesi. 3436 

. . ~:: · ... ' ~·" .. ' · D · ·· ·· lları · ~~>~·-·:. ,emıryo ·.-,,~ 

Kira:ık büfe 
D. D. Yolları Satın Alma Komia

yonundan: 

Senelik muhammen kirası 240 lira 
olan Çatalağzı istasyon büfesi pazar
lıkla ve üç sene müddetle kiraya ve
rilecektir. Şartnamesi Ankarada ikin
ci işletme müdürdüğü ile Zonguldak 
ve Çatalağzı istasyonlarında parasız 
verilir. lhalesi 25. 6. 938 cumartesi 
günü saat 11 de Ankarada ikinci iş-
letme müdürlüğü binasında toplana· 
cak komisyon tarafmdan yapılacak· 

tır. İsteklilerin % 7 1/2 muvakkat te
minat olan 54 lirayı Ankarada umumi 
idare veznesine yatırarak muayyen 
gün ve saaatte komisyonda hazır bu
lunmaları ilan olunur. (1736) 3545 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi ağız, çene yüz 
hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını pazardan rnada her gün. 
15 den itibaren Atatürk Bulvarı Fo
to Cemal apartımanı No: 6 da kabul 
eder. 3471 

Bir ortak aranıyor 
Çok karlı bir iş için büyük ser

mayeli bir ortak aranıyor. Kuvvetli 
teminat verilecektir. Ortağın bilfiil Acele kiralık - Bahriye caddesi Kay 

seri sokak havuzlu apartman 3 üncü 
kat 5 inci daire 3 oda bir hol mutfak 
banyo. Görmek için kapıcıya, görüş· 

mek için Merkez bankası kombino ser
visinde Galib Tozan. 3377 

çalışması mümkün olduğu gibi çalış
maması da kabil olabilir. Taliplerin 
koyacakları sermaye mikdarı ile sa. 
rih adreslerini Ankara posta kutusu 
496 numaraya bildirmeleri. 3490 
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Sark kromları T. A. S. den: 

Atelye Şefi aranıyor 
Şirketimizin Erganimaden civarında Gulemuıda bulu- -

nan merkezinde çalıtmak üzere bir atelye tefine ihtiyaç 
vardır. Vazifesi basit bir tamirhane, demirhane ve maran
gozhaneyi idare etmek, buralarda yapılan parçaların mal
zeme ve İtçilik hesablannı tutmaksa da, icabı halinde na
zik parçaların torna, freze ve saire gibi itlerini bizzat ya
pacaktır. Taliplerin sanayi mektebi mezunu olması tart· 
tır. Maden itlerinde ve demiryolu atelyelerinde bu ıibi ua
tabqılıklarda bulunmut olanlar tercih olunur. Ev, tenvir, 
teshin tirkete aid olmak üzere iktidarına ıöre 130.- liraya 
kadar ücret verilecektir. Taliplerin muhtasar tercümei hal
leri, bonservis suretleri ve bir fotoğraflariyle beraber 
(Şark Kromlan T. A. Ş. - Maden) adresine müracaatları 
liznndır. 3468 

Saç b•kımı, güzelliğin en birinci tartıdır 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir iliçdrr. 

Sark Kromları T. A. Ş. den: 

İki Revixör aranıyor 
Erganimaden civarında bulunan Gulemandaki itletme

mizin havai hattı için iki revizöre ihtiyaç vardır. Bunla
nn demircilik ve tesviyecilikden anlayan aanat mektebi 
mezunlarından veya havai bat itlerinde çalıpnıf bulunan 
tecrübeli usta bqılardan olması lazımdır. Kendilerine o
da, tenvir, teshin tirkete aid 80. - liraya kadar ücret veri
lecektir. Taliplerin muhtasar tercümei halleri, bonservis 
suretleri •e bir fotojraflariyle (Şark Kromları T. A. Ş. -
Maden) adreaine mGrlicaatlan -

Bat, dit, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrdanmzı keser 
icabında günde 3 kate alınabilir 3542 

6 çesit yanıcı madde ahnacak 
Adana Pamuk Oretme Çiftliii Mü dürliiiünden : 

ı - Müeuesemizin ıubat 1939 ayı sonuna kadar olan atağıda cins ve 
mikdarları yazılı yanıcı maddeler ihtiyacı kapalı sarf usulile eksiltmeye 
çıkarılmııtır. 

Cinsi Fiatt Asgar! Azami 
Gu 280 Kr. 1600 Ton 2000 Teneke 
Muot 145 ,, 3200 • 3600 ,. 
Benzin 305 ,. 700 • 900 ,, 
Valvaline 680 .. 110 ., 130 ., 
Vakum 40 ,. 3500 Kilo 4000 Kilo 
Gres 24 ,, 600 • 700 ,, 

2 - Muhammen bedeli (16,217) lira, ve muvakkat teminat 

dır. 

Tutarı 

5600 Lira 
5220 ,. 
2745 .. 
884 .. 

1600 .. 
168 .. 

(1217) lira-

3 - Şartnamesi Adanada Pamuk Uretme çiftliği Müdürlüğünden ücret-
siz olarak alınabilir. 

4 - Eksiltme Adanada Pamuk üretme çiftliği müdürlüğünde milbayaa 
komisyonu huzurunda 16 haziran 938 tarihine milaadif pertembe günü sa
at ıs de yapılacaktır. 

S - İsteklilerin 2490 sayılı kanun ahklmı dairesinde tayin edilen gü
nün saat ıs tine kadar teklif mektublariyle komisyona müracaatları. 

(1688) 3388 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -- -

~ lıiltıirifıi tıılıp·ecrrvor ... h616 sa1ı....,_ 
laıe bir • .,.,...... •cılbılıilınelı ~İti bize 16ıııa' 
obı 1611• bir ııylıuya ~ıt& lıav-.,_..roı•ı. 

ljte burada 

VALIDOL irndodıınızo yetitirl 

Ôllu bir hre lec:nibe ldiniL •• Zaranız ve 
.,,.;,ı.,. le\bı edıa olan bu ol6ç uy•uwdUOo
•arıı u"""-ız bir dev6clır. 

VAUDOL: dcımlo. fobler v• hap 
fıcılınde her eczanede bulunut. J 

\ :.·: ~ 
~ ~ 

Vakıflar Umum Md. . 

2 ev yaptırılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

HASAN MEYV A ÖZÜ 
İlfahsızhk Mide bozukluğa 
Hazıms11hk Barsak ataleti 
~ilkinlik illlubaı 

Ek1ilik S.lfllr, safra 
Bulantı S*Hllı, siair 
Gaz. sanrı llr•iier 
Dil pashlı Horlamak 

Evelce eksiltmeye konulan Mani· 
sadaki halkevi civarın.daki ve İnönü 
bulvarı üzerindeki vakıf arsalara ye
niden yaptırılacak ikişer katlı ve iki 
daireli iki kira evinin keşif mikdarı 
çoğaltılarak inşaatı kapalı zarf uauliy
le eksiltmeye konulmuftur. 

rağmen Avrupa meyva özlerinden beşmisli daha ucuzdur. Hasan Meyva 
Ve çok köpürür. 25 • 40. 60. 100 kuruştur. 

ve bütün mide ve barsak rahataızhk
larında mutlaka Haaan Meyva Özü 
istimal ediniz. Mide için her yemek
ten aonra 1-2 tatlı kqığı yarım bar· 
dak su içinde ve barsak haatalııkların
da her sabah veya gece yatarken aç 
karnına 1-2 çorba katığı yarını bar
dak su içinde köpürterek içmelidir. 
Hasan Meyva Özü meyvalardan ve 
meyvaların özlerinden yaprlmıf bir 
harikai aan'attir. Avrupa ve bilhassa 
İngiliz meyva tuzlarından da.ha yük· 
sek olduğu katiyetle sabittir. Buna 

Özü yalnız bir türlü olup ,ekerıudir. 

1 - Her iki evin keşif bedeli (Yirmi 
iki bin üç yüz elli yedi) lira (doksan 
altı kuruftur ). 

2 - Bu işe ait projeler, keşifname, 
fenni ,artname ve teferruatı vakıflar 
umum müdürlüğü inşaat müdürlüğün 
de ve Manisa vakıflar müdürlüğünde 
görülebilir. İsteyene (50) kurut mu
kabilinde verilir. 

3 - Eksiltme 13 haziran 938 pazar
tesi saat (11) de Manisa vakıflar mü
dürlüğü binasında toplanacak komis
yon buzuriyle yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (Bin altı 

yüz yetmif altı) lira (seksen beş) ku
ru,tur. 

5 - Bu eksiltmeye gireceklerin 938 
yılına aid ticaret odası vesikasını ve 
938 yılına aid nafıa vekaletinden alın
mıt ve yaptığı en büyük bina bedelinin 
on bin liradan aşağı olmadığını bildi-
ren ve yapı müteahhidliği vesikasını 
göstermeleri lazımdır. Bundan bafka 
eksiltmeye gireceklerin ya bizzat yük
sek mühendis veya mimar olmaları 
veya bunlardan biriyle mil§tereken 
teklif yaparak mukaveleye birlikte 

6 -Te me an 
938 tarihine raslayan pazatresi günü 
saat (10) kadar manisa vakıflar mü· 
düdüğünde komisyon reislİığine veri
lir. 

7 - Kapalı zarfların ihzarmda tek
lif mektubunun yazılmasında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gön· 
derilmeainde iateklilerin 2490 sayılı 
kanunun 32, 33, 34. üncü maddelerine 
harfiyen riayet edecekleri ilin olu-
nur. (1548) 3118 

Zayi - Gerede'nin Mengen ilk mek
tebinden 934 aeneainde aldığım ıeha· 

detnamemi .zayi ettim. Yeniaini alaca -
ğımdan hükmü olmadığı ilan olunur. 
Gerede Mengen Çubuk köyünden Arif 
Aydın oğlu Nazif Aydın. 3550 

ZAYİ - 328 senesinde Fatih mer
kez rüıtiyesinden aldığını ıehadetna
meyi zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. Aslanhane camii pazar cad-
desi No. 9 da Fuat Çıkıkçı. 3554 

Cebeci hastanesi 

GÖZ 
Hıslalıklar1 mütehassısı 

Dr. MUZAFFER Sander 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
LiMON-PORTAKAL-MANDALİNA .çb.FX-ACAC çh.ECl-MUZ• 
ANANAS-FRENK OZOMO-SINALKO-SEFr ALI-KA YISl-ARMUD 

nevilerinde olup tekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıttır. Hasan Meyva Özünün bütün evsafına maMk 
olmakla beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibigayet lezzetli olup evlerde ve Avrupada kuinolarda temizliği ve kolay

lığı ve ucuzluğu sebebiyle kullanılır. İngiliz ve italyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yübek 
enaf a maliktir. 
Yazın sıcak günlerinde harareti engüzel teskin eder. En srhht bir mayidir. Mideyi bozan ,erbetler yerine 

mutlaka Haun Gazoz Özü içiniz. Şi fesi kavanoz halinde 25 - 40 - 60 • 100 kuruıtur. 3543 

Fabrika.lor 
. ' 

Müteahhid nam ve hesabına 

15 ton kaolin kumu 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü. 

iü Satın Alma Komisyonundan : 

Tehmin edilen bedeli (900) lira o-

kert abr r umum mUdUrHlğil sa

tın alma komisyonunca 20.~.938 pa

zarteai giinü saat 14 de açrk eksiltme 
ile ihale edilecektir. 
Şartname paraaı.z olarak komisyon

dan verilir. Talihlerin muvakkat temi
nat olan (67) lira (50) kurut ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki veaaikle mezkQr gün ve aaatte 

komisyona müracaatları. (1673) 3375 

50 ton yonga salllacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüiü Satm Alma Komİa70Dundan : 

Tahmin edilen bedeli (375) lira o
lan SO ton yonp ukert fabrikalar u
mum müdürlüğü Ankara satın alma 

komisyonunca 27 haziran 1938 pazar
tesi günü saat 10 da açık artırma ile 
satılacaktır. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (28) lira (13) 

kurut ve 2490 numaralı kanunun Z ve 
3. maddelerindeki vesaikle meskOr 
gün ev saatte komiayona müracaatla-
rı. (1760) 3563 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı .. - ~ - -§ ETİ BANKA ~ 
= = 
§ İki memur ahna<akllr i 
§ 1 
5 Çok iyi Almanca ve 1 nğilizce bilen iki --: memur ahnacaktlr. Müracaatlar tahrire• ------ KA --
: adresine yazılmalıdır. 3SS- ! - -., ................................................................................ ,, 

Jandarma 
Yatak ve yastlk kıhfhk 

bez ahnacak 
Jandarma Genel ~utanlığı 

Ankara Satm Alına ICamieyonun. 

1 - Bir metrealo• kırk beı kuru1 
fiyat tahmin edil.,. vasıf ve örneğine 
uygun dokun eeJdz bin metre yatak 
ve yastık kılıfl•k bez kapalı zarf u
suliyle 10. e. 938 pazartesi günü saat 
(15) de .. tın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi iki yüz yirmi kuru' 
karfılıtında komisyondan almabile
cek bu eksiltmeye girmek isteyenle
rbı (3307) lira elli kurutluk ilk te
ıninat makbuz veya banka mektubu ile 
prtnamede yazılı vesikaları muhtevi 
teklif mektublarını belli gün saat on 
dörde kadar komisyona vermit olma-
lar~ (1502) 3077 

• 

SATILIK EV 
Ankara Defterdarbimdan : 

babat Kıymeti Cinai Mahallesi Sahibi Borçlu Numarası ------Ku:ılbey tahsil ıu~esine kazanç 180 H;;;° Ahiyakub Otelci Ali ve Otelci Ali 7-7/1, 13/09 
vergisinden 9~9 lıra 31 kurut karısı Feride 
vergi borcu lçın 

yuırarıda yazılı gayri menkuller, sahibinin vergi borcundan dolayı satılacağından 21 gün müddetle mUzaye
deye konulmuttur. Talihlerin 1. 7. 938 tarihine müaadif Salı günü saat onbefte Ankara viliyeti idare heyetine 
mUrac:aatları ilin olunur. (1739) 3546 

5 Türk Haya Kurumu § - -

Avrupadaki tetkiklerin
den avdet etmittir. Muaye
nehanesi Adliye Sarayında 
Gençaia apartımanmdan bi
titiiindeki Sarraf Hakkı a
partımanına nakletmittir • 
Hastalannı 14 hazirandan 
itibaren, saat 15-19 arası ka
bule ba•layacaktır. 

aıııı 11111111111111111111111ı1111111111111111111111111•• 

YENİ SİNEMALAR HALK - -
§ BÜYÜK PİYANGOSU § - -- -§ ikinci Keıide 11HAZiRAN1938 dedir. § 

~Büyük ikramiye 45.000 liradıri 
§ Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 5 - -:= ikramiTelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki := := adet mükifat vardır • • • :S - -- -5 Şuncİiye bdar binlerce kifiyi zengin eden bu piyangoya :S 
i5 ittirak etmek suretiyle •İZ de taliinizi deneyiniz. :S - -- -~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı;:-

l1 L U S - 19. uncu 11L - No.: 8055 

imtiyaz Sahibi 
Narettin Kimil SUNER 

Umum! Nepiyatı İdare Eden 
Yan İtleri Müdürü 

Miimtu Faik FENiK 
ULUS Bammevi : ANKARA 

Jean Harlcw - Garry Grant tarafm

dan temsil edilen büyük aık ve 

heyecan filmi 

s u z y 

Seans saatleri: 

2,45 • 4,45 - 6,45. Gece 21 de 

........... -------------
-------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --., ........ 

BUGUN BU GECE 

Conradt Veitd taraf mdan temtail edi

len büyük casusluk ve heyecan filmi 

SON SEYAHAT 

Seanslar: 2,30 - 4,30 • 6,30 gece 21 de 
• 

Saat 2,30 da teıu:ilit: Fiatlar: 40-30-20 

Halk matinesi • 
12,15 de: FEDORA 

... 
1 
~ ... 


