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Toprak yazımı 
bitmek üzeredir 
Bundan Hı:i yıl evel, iki yd içinde 

biıtirilmck üzere baflanüaı:ı. erui tah
ririnıin. kanuni müddetinde, yani bu 
ay sonunda ikmal edileceğini öğrcn.t. 
yoruz. Aldığımız malUma.ta göre, mem 
lckctimizde tahriri yapılac&k cü.zütam 
~-~ -· .--1., - .,--. -- -- --
Mart 1938 e kadar, bunlardan 36.483 
ünün tahriri bitirilmi.f ve geriye tah
ı:iri ilanal edilecek 3.968 c\Uütam kal
auştu. Bunlann da ınayıs sonuna ka
dar bitirilmeşine büyük biı" faaliyetle 
çalışılmaktadır. İki yıla yakın bir za
manıda tahriri yapılan erazi parçası 

20.246.315 i bulmaktadır. 
Meımleketimiziıo. bir çiftçi memleıke

ti olduğunu ve nüfusumuzun dörtte ü
çünden fazlasının toprağa bağlı bulun 
duğunu biliriz. Bu itıiharla erazi ver· 
gisi mükellefiyeti ve memleketin bü
~-- Y}r ekseriyetinin bu mevzu ile a 
lakası """-oımdan erazıi tahririnin ne 
derece ehemı, . .. 1i olduğu bakk:ıında 
fazla söz söyliyeceıc "·~ifü:. Ancak 
yapılan tahririn değerini 11 .. ,.,. e<leıbil
ınck için, bu verginin geçridiği sau--.. 
ları ve bugün istinad ettiği esasları kı
saca gözden geçirmekte faide buluyo-
ruz. 

Bizde emlak ve erazinin tahriri ve e. 
ramdcn tahrire müsteniden vergi ahn
maaı ihtiyacı, 1859 (1275) de duyul
muıştur. Bu tarihte bir (Tahriri emlak 
nezareti) kurulmuş ve tahrir işine ev
vela Bursada başlanılmış ve Bursada 
yapılan bu tecrübe, 1860 da Yanyada 
da tekrarlanmıştır. Bu iki tecrübeden 
soma tahririn bütün memlekete teş
mili kararlaştırılmı~; 1861 de tahrir 
için esaslı bir nizamn~ yapılması 
düşünülerek bir tahrir nizamnamesi 
vücuda getirilmiş ve bu nizamnameye 
göre tahrire devam olunmuştur. Tah
rir gören yerlerde erazi vergisi, erazi
nin kıymetine göre almıyor ve gömıi
yen yerlerde ise ,erazi.den (an cemaa
tin tevzi olunan vergi) meyanında, 

tevzii şekilde, ~bir nevi vergi) cıi.bayet 
ediliyordu. 

1859 de ilk adımı: atılmış olan tah
rir, bir türlü bitirilememiş ve büyük 
hatıbm başlangıcında, tahriri kısmen 

ikmal edilmiyen ve hiç yapılmıyan ba-
2:ı vilayetler kallillf ve 1840 (1256) da 
esasları kurulmuş olan tevzii vergi de, 
bütün mahzur larıa:ıa rağmen, tahriri 
bitirilmiyen yerlerde yaşamakta de
vam e-tmi.ştir. 

Erazi vergisine aid ilk mevzuat, era
ziyi öşür veren ve vermiyen olmak Ü• 

zere ikiye ayırıyor, ve vergi birincinin 
kıymeti üzerinden binde 4 ve ikinci
nin kıymeti üzerinden de binde 8 ni&
betinde hesaplanıyordu. 

Erazi vergisinin niabcti, 1887 ye ka
dar değiştirilmemiş ve bu tarihte öşür 
vcrmiyen eraz.iıı.in vergisi binde ona 
\'e 1914 de de öşür veren erazinin ver
gisi binde 6 ya çrkarılmıştır. 

Erazi vergis inde 1925 e kadar 
bir değişiklik olmamıştır. 1925 de 

Yaan: Sa-
~ ortada:ıı kaldlnılml§ ve er1W 
kıymetlerinde para tabavviilünden h• 
aule gelen farklardan ve ifarın kaldl
rılmasından dola.yı mikdarı az görüka 
öşre tabi eırazmin ~i. 8 ıniali~ çı
kardm19 Ye öıfltt wrmiyen erui vetıP-
- - ıtıı>- _...... •. s•••• _.......,. --
razinin ()für yeren ve -.ermiyen. ~ 
lan birlCftirilmit ve yeni nisbet, 1924 
den sonra tahrir gören yerlerde yeni 
kxymetler üzer.in.den binde 10 ve 1914 
deki kı:ymetler üzerindca de binde 65 
olarak teısbiıt edilmiştir. 

1931 tarihli ve bugün de tatbik edil
mekte olan eırazi vergi•i kanunu, bu 
vcrgıide büyük dcğifiıklikler yapmıf
tır. Yeni kanun, zirai: inkişafı temine 
yarıyauk Jcıkilde, bağ, meyvahk, or
manlık ve nümune fidanlık ve 
fundalı.lclart yapılmasını ~~vik .e
den muvakkat muafiyetler, ekil
mesi kabil olmıyan bataklıık ,taşlrk 

(Sonu 1. inci sayfada) 

ı::::::::: ~:§.: ~:?.:~:~:~ :~:::::::~ı 
Monlro mukavelesi Ye İtalya 
Evvelki gün (talya!mn Montıö mu~ 

kave1eaine iıtirak etmiı olduğunu tel
graf havadiJi olarak yaznuıtık. Dün de 
bu münaıebetle iki do•t memleketin 
dıı bakanlan arasında teati olunan tel
grafları nqrettik. Kont Çiyano telgra
fında bu kararın "İtalya ile Türkiye 
arasındaki dostluk hislerinden mülhem 
olduğunu" kaydetmekte ve Tevfik 
Rüıtü Aras da cumhuriyet hükümeti
nin bu ittirakte "Büyük komıu ve doıt 
memlekete kaJ"!ı Türkiyede beslenen 
duygulara tamamiyle tevafuk eden bir 
muhabbet ve doıtluk niıaneıi gördüğü. 
nü" tebariiz ettirmektedir. 

Bu ittirik, iki devletin doıt. aamimi 
ve hiç bir ihtilafla gölgeli ohnıyan mü
nasebetlerini yeniden takviye ettik
ten baJka, Aıkdeniz barı§ " em
niyet ahengini tamamlryan pek 
kıymetli bir hareket olmU§tur. Mon
trö mukavelenamesi, boğazların aılh 
ve beynelmilel tıesanüde ~izmet 
ve vazifesini tayin eden bır ve
sika idi. Akdenizin, ve onu alakalandı
ran meselelerin 1 talya için ehemiyeti 
IÖz götürmez. Montrö mukavelesi, dost 
devletin beynelmilel müzakereler~ ha
zır bulunmadığı bir zamanda tan:ı:ım e. 
dilmiıti. Fakat bir emniyet inancaaa 
olduğu için, italyan yükıek menfaa1:1e
lerine ele uygun olduğuna ıüphe yoktu. 
Romanın ittiriki, karıılıklı dostluğu
muzu büsbütün kuvvetlendirdiği için 
bizi memnun ettiği kadar, Akdeniz 
devletlerinin dayanıımasmı umumi 
ıulbun mcınedlerinden biri telakki e
den herkes için de hu•uıi bir mmm1111İ· 
yet veailelİ olmuıtur. 

Başbakan Atina .. 

ziyareti hakkında 
izahat verdi 

,.... '~·"::· .. ·~;- ··,!'-·-:' .. ,' ..... ·-)1 
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izahatı 

karşdadı 

Kamutay grupu bu 
sürekli alkışlarla 

8. Celal Bayar İtalyanın Montrö 
mukavelesine İştirakinin ifade ettiği 

manl üzerinde bilhassa durdu 
Aak.ara, 4 (A.A.) - C. H. Partisi 

Kamutay grupu, bugün saat 15.30 da 
Trabzon saylaVJ Hasan Sakanın baş
b.nılığmda tophınmıttır. 

Bu toplantıda .öz alan Baırckil Ce-

lal Bayar, beraberlerinde Dı9 işler ba
kanımız Dr. Tevfik Rüştü Araa da bu
lunduğu halde Yu.nanıiatana yaptıkları 
ve dün sabah avdet cıttikleri seyahat-

(Sonu 7. inci sayfada) 

Kü,ük Antant Konıeyi dün Sinaya'Ja toplantıla"nna bcqlamııtır. 
Rumimiz Sinaya'Ja kıral ıatomnu göıteriyor. Konıeyin toplan
h.-ına aid haberler 1. inci •ay/anuzdadır. 

Roma ziyaretinin ikinci günü 

Hitler ve Musolini 
6ir buçuk saat süren 
bir konuşma yaphlar 

Roma, 4 (A.A.) - B Hitler saat 101 şarlardan B Büffarini _ Gidi olduğu 
da beraberlerinden na~ırla~dan ~: Ci- halde otomobil ile Kirinal sarayına 
ano, B. Starace, B. Alfıyerı ve muste- (Sonu 7. inci sayfada) 

Ha tayda • 
seçım 

Türk gazetecilerinin Atina ~)'QTetlerinJen bir inti6G 

Türk gazetecileri Selanikte 

Atatürkün 
belediye 

doğduğu ev gezildi, 
bir ziyafet verdi 

Yazı işleri Müdürümüz Mümtaz Faik Fenik bildiriyor ı 
• * 

Selinik, 4 (Telefonla) - Türk gazetecileri Olimpiya'dan dö
nerek dün aktam Atina' dan Seli.niğe hareket ettiler. Atina elçi
miz B. Ruıen Etref Onaydın'la Pire konsol0&umuz, elen basın 
direktörü B. Seferiyadis, Romanya ve Yugoslavya ha.sın ataşe
leri, elen basın birliği reiai B. Zarifis ve Atina aj~ı direktörü 
B. V ekiarelUa, aazetecileri uğurlamak üzere ia.tuyona gelmit
lerdi. 

Gazeteciler bu sabırh Setsniğe gele-.--------------
rek Makedonya umuınt vali,iyle ko
lordu kumandanı genıenl Politi.s'i ri· 
yaret ettiler. General Politis beya
natmda, türk ve elen d~let1erinin ve 
bil ilci dost millet orduJarmnı sulh i
~"'"\iü•fitillırta oJd'Bfarınr, ~ 

bel bir tehlike anında miifteneıken 
hareket edeceklerini bildirdi. 

Atatürk• ün evinde 
Türk gazetecileri, kalabalık bir 

halk kütlesinin dostane tezahürleri 

(Sonu J. üncü sayfada) 

., •..........•.........................• \. 

jAtatürkün · 
Anadoluya ayak 

bastığı büyük bayram 
günü olan 

19 Mayısta · 
gazetemiz 

Olarak çıkacakt1r 
~ ...................................... ~ 

kayıtları başladı 

B. Sükrü Kaya 

K.wk,,ınar ıüreşlerine 

davet olundu 
Her &en-c Trakyada yapılan ve bü

tün memlekette çok gen~ bir alaka 
uyandıran Knıkpmar güreş müsabaka.. 
larma, iç bakanı ve parti genel eek
reteri B. Şükrü Kaya ,Ja davet ediıı
ınL,tir. 

Genel sekreter, partimizin rm"Jti 
ıporlaTtmız aruında bulunan gürqıc 
verdiği hususiyeti ehemiyctini belir· 
ten bir cevabla, meşguliyeti dolayı
siylc müsabakalarda bulunamıyacağ2-
nı bildirmiş ve davet sa:hibled~ fil. 
cevabı vermiştir: 

M,illi •porumıız gilrqin en gW
zel ananelerinden Kırkpınar mü
aabakalarınJa bulunamamakla 
müteessirim. Partimiz bu •pora 

(Sonu 3. üncü. sa1f ada), 

Fıkra 

Binicilerinıiz 
Duçe kendi eliyle M u s o JıJ. D i 

le u p a s ı ' nı türk l>iaicilerine v-er.di. 
Gioraale d'ltalia bu münasebetJe dqor 
ki: "Teknik, atletik ve moral yüksek 
vasıfları haiz olmadık,ça biç bir r:JdpiD 
Musolini kupası yarışı gibi .a çetin 
bir imtihanı kazanmasına imkill yo1r. .. 
tur. Bu sebepledir ki türle süvarilesi. 
dünyanın en kuvvetli ve mahir .-.ı. 

rileri arasında haklı olarak. mevki al
mı§lardır. Ve bunu yük~k bir liyalult.• 
le muhafaza edeceklerdir.,. 

Yağmurlar 
yüzünden 

Muhtelif yerlerde 

dereler taştı 

Komisyon seçimle aldkah 
her şikayeti di.11iyecek 

Ne kadar sevinsek yeri var. Bie c:w.. 
dııy.;ı bağlı, ve onun bütün inkişafJıan.. 
nı can alakası ile takib eden, onun ıueo
vaffakiyetlerini gönülden beııimsipen 
bir mmetiz. 

Süvari/erimiz bize derin bir ~ w 
türk sporunun her ~ubesinde 'ça/qEMJ 
gençlerimize de güzel bir ders w~rdl
ler: sebatla, met od la, ve yalnız sanat 
aşkı, mil/et adını yükseltmek irade
si ile çalışmak dersi! Sessiz .,e göste
rişsiz, senelerce, hiçbir zorlukt;ın p 
mıyarak ve hiç bir kolaylıktan gevŞ#'
miyerek, Atatürkün her türkten iste
diği muvaffakıyet hedefine doğru yü
rüdüler ve muvaffak oldular. Hepsi i
simlerini ekipin ve onu türk binicili· 
ğinin yüksek şerefi içinde kaybettiler. 
Gördükleri iş.in, ferdi meyil ve zevki 
çok geride bırakan bir mim hizmet 
olduğu düşüncesini bir an hatırdan çr
karmadılar. Kendilerini sevinçle kır· 
caklarken, bize emanet edilmi§ olan 
aavblarda onların misal verdıkleri fe
ragatli hizmet düsturunu hU:im k:ı.1-
mağa çalıplııa. - Fatay 

YuTdun muhtelif mıntakalarından 
gelen malumata göre son yağan yağ
murlar bir çok vilayetlerimizde dere
lerin taşmasına scbcıb olmuştur. Bu 
malilmatı sırasiyle yazıyoruz: 

Dün yazdığımız gibi Fratın taşına
sı bir çok köylerimizi su altında bı· 
rakmış ve hu arada sular idaTes.inin 
bataklığı kurutmak için yapmış oldu~ 
ğu kanalları doldunn\lf ve civardan 
geçınelCte olan demi•r yolu güzerıga
hmı da bozmu,tur. 

Scydi köyüne yağan yağmur neti
cesi çıkan kasırga Çakallar köyünde 
üç evin çatı ve kiremitlerini barab et
mİJtir. Bu köydeki zirai zararın tesbi· 
tine devam olunmaktadır. 

(Soaa 3. IDri ••) 

Antakya, 4 (A.A.) - Anadolu Ae
jansmın hususi muhabiri bildiriyor: 

Seçim komisyonu İskenderun §eh
riyle İskcnderuna bağlı İskenderun ve 
Arsur nahiyelerinde kayıt muamele
sine 3,5 ve Kırıkhan şehriyle Kınk
han ve Beylan ve Aktepe ve Orhani
ye nahiyelerinde 4,5 da ba§lanacağı 

resmen bildirilırniştir. Antakya kazasın
da başlama tarihi henüz tesbit edilme
miştir. 

Günde her tarafta 200 - 300 ki1inin 
kaydına çalıtılacaktır. Bürolar aaat 8 
den 18 e kadar açık bulunacaktır. Fa
kat buranın reisi mesaiyi saati 19 a 
kadar devam ettirmeğe aelilıiyattar o
lacaktır 

. Kıocı rıiıa)'IOlı, arıt mua:nolceioiıiı te. 

riri için hec köy ahaliaine, mümkün 
olduğu kadar toplu bir 'ekilde muh~ 
tarlarının idaresinde müracaatı tavai· 
ye etmektedir. 

Komi3)'on genel aekreıerinin 
&öyledikleri 

Antakya, 4 (A.A.) - Aanadolu A
jansının hususi muhabiri bilidriyor 

li>iin akşam üzeri müıhim bir vaka ol
muı ve halk partisinin huauai memur
larından Ywmf, mahalle aca•ında aya
ğmdan kW"§unla Yurulmuttur. 

Türk heyeti bu aabah komieyon tara 
frndan dinleniTlcen bu vakayı da kay
detmiştir. Komi9yon, türk heyetine ıi
ktyetleri dokümante ederelıc mahke
meye müracaat etmesini lliiylemiıJer-

fSomı 7. iaci :ar/aile) 
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Binicilerimiz ve sporumuz 
Binicilerimizin, Avrupa şehirlerinde, ardı ardına topladıkları zafer 

büketleri, bu baharın bize en güzel hediyesi oldu. Bayrağrmızı şeref di
reklerine çektirenlere türk milletinin şükranı ve sevgisi sonsuzdur. 

Roma ipodromunda en usta milletlerin ekiplerini arkalarında bıra
karak uçan türk atlıları tarih yapraklarından fırlamış kahramanlardu. 
Atla namusu bir tutan akıncı ataların hatuası ancak bu kadar güzel 
yaşatılabilirdi. 

Binicilerimizin bu biribirini kovalayan muvaffakiyetleri, aynı za
manda, türk sporu için ibretle seyredilecek bir levhadır. Köşelerinde 
sessiz, sadasız, alayişsiz ve münakaşasız çalışan binicilerimiz, bu par~ 
lak neticeleri, ehliyetleri ve çahşkanlıkları kadar, yüksek seciyeleri, dü
rüstlükleri ve disiplinlerine de borçludurlar. Onları seyretmiş olan ya
bancı gazetelerin, ekipimizin manevi kıymeti üzerinde bilhassa durma
sı da bunu ispat etmez mi? 

Binicilerimiz, en az dedikodu ve münakaşa mevzuu olan bu spor 
kolunda, ti.irk gücünü ve kabiliyetini bütün dünyaya ispat eden bir se
viyeye yükselmişlerse, bunu, maddi olduğu kadar, manevi hasletlerine 
de borçludurlar. 

Stadyomlanmızı bir kanlı arenaya çeviren döğüşlü, söğüşlü, hileli 
ve kinli boğuşmalan, onun içindir ki, biz sporumuz için bir kıymet ola
rak telakki etmekte mazuruz. Dürüstçe, centilmence, sportmence, kısa
cası insanca tatbik edilecek bir sporun, memlekette itiyad haline 
gelmesini özleyişimiz de bundandrr. Bedenlerini terbiye etmek istiyen 
türk gençleri, her şeyden önce, seciyelerini ve sinirlerini terbiye et~ 
mekle işe başlamalıdır. Disiplinsizliğin çorbaya çvirdiği bir spor, cemi
yet seviyemiz için bir tehlike olmaktan başka ne ifade eder} 

Bütün dünyanın gıpta ile seyrettiği binici stıbaylanmızr, türk genç· 
liğine örnek olarak gösterelim. - YAŞAR NABi 

10&.~l ~ltlll itr~~'l'll~'' ~ ..#' '" ~~(~J:~'.~0.(~·e 
Kana çiçeği (Canna 

indica) 
Bahçel.!rimizin en güzel grup çi· 

çeklerinden Kana Ankaramızda 

pek iyi yetişmektedir. 
Topraktan çıkarken beliren ırı 

yaprakları başlı başma bir gÜzel
lildir. 

Bu geniş yaprağı, kmnızı renkli çi
çeğin çeşidleri de vardır . 

Çetid renkli çiçekleri hazirandan 
başlıyarak ilk soğuklara kadar de
vam eder. 

Başlangıçta Kanayı grup çiçeği 
olarak tanıdık. Kana tek olduğu 
halde pek gÜzel gözükınez. Halbu
ki; bir kaçınm kurduğu grup, h.ele 
iri renkli çeşidleri bir araya getiri
lerek teıkil olunursa pek gÜzeldir. 

Bundan batka; Kana yetil üze· 
rinde topraktakinden daha zengin gö
rünüı alır. (0.50-1.20) metreye ka
dar boylanan çeşidleri olduğu için 
Kanaya çiçek partilerinin geri veya 
orta kısımlarında yer verilmelidir. 

Yetiştirilmesi: 
Şişkin köklerini parçalamak sure

tiyle de, Kana kökleri boğwnlu ve 
ıitkin olarak toprak içerisine yayı
lırlar. 

Boğumları arasında bulunan to
murcuk gözleri de Kananm bu yol
da çoğaltılmasına yararlar. 

Bundan böyle; Kıt başlangıcında 
muhafaza ve çoğaltma için yerin
den çıkarılan kökleri birer ikiter 
boğumlu olmak üzere parçalanırlar. 
Parçalama iti keskin bıçaklarla ya
pılır ve boğuınlarm uçlarındaki ya
ralar çürüklüğü önlemek için ince 
odun kömürü tozuna bulanırlar. 

Forsaj 
Erken çiçeklendirme için bu kök 

boğumlan nisan bqlangıcında sı
cak bir yere alma.rak dikim zamanı
na kadar yapraklandırılmıt olurlar. 

lımlr fuarına 
getlrllecek eıyalar 

Memlekete ne gibi 
şartlarla girecek ? 

Bakanlar heyeti 20 ağustosta açılıp 
20 eylUle kadar devam edecek olan se
kizinci enternasyonal İzmir fuarına, 
fuarın açık bulunduğu müddetçe ya
bancı memleketlerden getirilecek eş
yanın yurdumuza sokulması esasları 

hakkında bir kararname kabul etmiş

tir. 
Bu kararnameye göre 1938 enternas

yonal İzmir fuarına, teşhir edilmek ü
zere getirilecek ve fuarın devamı müd 
detince satılacak mallar memlekete 
genel ithalat rejimi kararnamesi hü
kümleri dairesinde ithal olunacaktu. 
Genel ithalat rejimi kararnamesi hü
kümlerine göre memle-kete i thali caiz 
olmıyan mallar fuarda yalnız teşhir o
lunacak, fakat satıhnıyacaktır. 

Fuara bizzat veya salahiyetli bir 
yerli firma vasıtasiyle iştirak eden ya 
bancı firmalara ,fuara getirecekled 
ve teşhirden sonra memlekete sokula
cak mallarına muıkaıbil yüz bin türk li
ralık serbest döviz tahsis edilmiştir. 
Bu serbest döviz teşhircilerin iştirak 
derecelerine ve teşhir edilen malların 
nevi ve mahreçlerine göre fuar komi
tesi karariyle ve hükürnet koniiserinin 
tasdikiyle firmalara verilecektir. Her 
firmaya verilecek serbesıt döviz mik
darx 2000 lirayı geçmiyecektir. 

Yalnız Türkiye Cumhuriyet Mer
kez bankasındaki kliring hesaplarına 
göre alacaklı bulunduğumuz menşeli 
mallar, aramızda.ki kliring veya ben
zeri .anlaşmalarında sergi ve panayır
larda teşhir edilecek ve satılacak mal
lar bedellerinin tarih sırası dışında 
serbestçe tesviye edileceğine dair u
mumi hüküm ihtiva edem memleketler 
menşeli mallar veya böyle bir hüküm 
ihtiva etmekle beraber bunun için mu
ayyen blr mikdar tasrih edilmi9 ise, 
bu memleketler menşeli malların bu 
mikdar dahilindeki kısımları serbest 

l(amutayda 

Dün görüıülen 

kanun projeleri 
Kamutay dün Refet Canıtezin baş

kanlığında taplanarak devlet meteoro
loji işleri umum müdürlüğü hizmetle
rinde kullanxlmak üzere satın alına· 
cak telsiz muhabere ve dinleme alat 
ve cihazları için 300 bin liralık taah
hüde girişilmesi hakkındaki kanun la
yihasiyle sıhat ve içtimai muavenet 
vekaleti teşkilat ve memurin kanunu
na ek kanun layihasının ikinci müza
kerelerini yapmış ve kabul etmiştir. 

Yine bugünkü toplantıda Kemaliye 
ve Tercan kazalarının Erzincan vila~ 
yetine ve Ağın nahiyesinin de EJtzığ 
vilayetinin Keban kazasına bağlanma
ları hakkındaki kanunun da birinci 
müzakeresi yapılmıştır. 

Kamutay cuma günü toplanacaktır. 

Kamutay 

encümenlerinde 
ı ... amu t.ıy encilmenlerınde dUn a,a. 

..;ıtlaki mevzular müzakere edilmiştir: 

Adliye Encümeninde : 
Adliye vekaleti kadrolarında yapı

lacak değişiklik hakkında kanun pro
jesi müzakere edilmiştir. 

Arzııhal .Encümeninde : 
Encümene verilen arzuhaUerıden 

ruznameye alınmış olanlar hakkında 

vekfüetlerden davet edilen salahiyetli 
müdürler dinlendikten sonra bu arzu
haller karara bağlanmıştır. 

Maliye Encümeninde : 
Devlete aid icareıteynli ve mukataalı 

gayri menkullerin kıymetlendirilmesi 
hakkındaki kanun proje:ıi müzakere e
dilmiştir. 

Dahiliye Encümeninde : 
Küçük sanatlar kanunu projesinin 

müzakeresine devam edilmektedir. 

Büdce Encümeninde : 
1938 mali yılı hudud ve sahiller sı

hat umum müdürlüğü ile inhisarlar u
mum müdrlüğü büdçelerini müzakere 
etmiştir. 

Hava dün de kapalıydı 
Dün şehrimizde hava kapalı ve ya

ğışlı geçmiştir. En düşük ısı sıfırın 
üstünde 7, en yüksek suhunet de 15 
derecedir. Yurdun Ege ve cenup Ana
dolu bölgelerinde hava bulutlu, diğer 
bölgelerinde kapalr ve yer yer yağışlı 
geçmiştir. 24 saat içbdcki yağışların 
metre murabbaına bıraktıkları su 
mikdarı Siirdde 19, Adanada 16, Ko
caelide 13, Ulukışlada 11, Erzurumda 
10, Van ve Zonguldakta 9, Bilecik.te 
7, Balıkesirde 6 ve diğer yerlerde 1·5 
kilogram arasındadır. 

Yurdda en düşük ısılar sıfırın üs
tünde İslahiyede 9, Elazığda 7, Sivas
ta 5, Vanda 3, Erzurumda 1 derece
dir. En yük1ıek ısılar da El&zığ ve Si· 
nopta ıs, Er.zincanda 17, Çanakkalede 
19, İzmir ve Bodrumda 21, Antalyada 
25 derecedir. 

döviz taksim ve tevzilerinden fayda
lanamıyacaktır. 

1 Rakamlarla Türkiye 1 

Vilayetlerimiz: Kastamonu 
Kaıstamonuya aid rakamlar; eaki 

ve büyiik bir vilayetimizde daima 
inkifal halinde olan hayatı anlata
caktır. 927 sa.yuniyle, 935 ayımı 
arasında göze çarpan büyük rakam 
fal'kı, bu in:kipfm büyÜklüğü bak
kmda bir fikir verebilir. 

Kaatamonunun 935 sayımına göre 
olan nüfwu, 361.191 dir. Bunun 
163.162 si rkek, 198.029 kadın.dır. 
Şehirlerde yqayan kısan, 19.609 
erkek, 19.588 kaıdm olarak 39.197 
dir. Nahiye ve köylerde yaıayan 
mikdar, 321.994 dür. Kastamoninin 
mesahası, 14610 kare kilometredir. 
Kazalara 8'Öre kesafet mikdarı, e
s.aslı değişiklikleT gösteriyor, Mer
kez kazasında 29, Araçda 14, Ci
dede 20, Dadayda 32, lneboluda 34, 
Kürede 30, Ta.§ıköprüde 27, Toşya
da 26 dır. 

Kastamoninin bütün vilayetlerin 
araaında kendiıine bir hususiyet 
kazandıran tarafını söyliyelim : Kas
tamonuda evli kadın ıayısı, be
kardan fazladır. B -kar kadın 
82.874; evli kadın 84796 dır. Bir 
çok vilayetlerimizde bekar kadın 
sayısının evli mikdarın hazan yüzde 
elli kadar fazla olmasına rağmen, 
Kastamonuda göze çarpan bu husu
siyetin ilmi bir izahr, bize her halde 
bir çok §eyler öğr-tecektir. 

Evli kadın sayısının bekardan çok 
bulumnasma mukabil, Kastamonu
da, bekar erkek, evliden fazladır 
70.134 evliye mukabil, 90.064 be
kar var. 

Nüfusun meslek zümre ve grub
larrna aynlr§ına aid olan rakamlarda 
Kastamonunun ikinci hususiyetine 
rastlıyoruz. Bu da toprak mahsulle
ri Üzrinde çalıtanlar arasında göze 
çarpan büyük kadm ekseriyetidir 
Toprak mahsullerin-de çalı§an kadm 
sayısı 119.197 dir. Halıbuki erkek 
sayısı 83.906 dır. 
Ormanı bol olan Kastamonuda 

mobilye sanayii de inlcİfaf halinde
dir. Yalnız erkek olmak Üzere 2284 
vatanda§ bu it üzerinde çalıııyor. 
Dokuma, küçük sanatlarm en inki
ıaf ebnİf olanıdır. 1361 ri kadm ol
mak Üzere 2249, ve küçük 11.a

rıatl arla geçinenlerin sayrsı, çok gü
zel bir r&"kam olarak, 9459 dur. 

Çocuk esirgeme 

lc.urumunun yardımları 
Çocuk esirgeme kurumu genel mer

kezi tarafından 16-4-1938 tarihinden 
1-5-1938 tarihine kadar 15 gün zarfın
da (2376) çocuğa yardrm edilmiştir. 

Bunlardan 352 hasta çocuk ve anne 
genel merkezin polikliniklerinde ba
kılınış ve tedavi edilmiştir. 

Ayrıca diş bakımevinde 257 çocu
ğun dı.leri bakılmış ve tedavi edilmiş
tir. 

(1112) çocuk ve anne genel merke
zin banyolarından faydalanmıştır. 

Süt damlasından her gün 42 çocuğa 
süt verilmiş ve 15 günde yakfrn olarak 
1180 kilo bedava süt dağıtılmıştır. 

Yardım için genel merkeze başvu 
ran 9 yoksul yavruya para yardımı ya
pılmıttır. Ayrıc · bir fakir çocuğu da 
giydirerek sevindirmiştir. 

Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
kimsesiz çocuklar için genel merkez
de açılan aşhane den her gün 603 çocu· 
ğa sıcak etli öğle yemeği verilmiştir. 

Kurumun Keçiörendeki anakucağT 
müessesesini görünüz. Dikkat ve şef
katle bakılan yurd yavrularının sağ
lıkları ve neşeleri sizi sevindirecek
tir. 

:; - 5 - 1938 

Kızılayın son bir yilı 
Y ardı·m teskilatı 

Bütün rakamlar 
genişlem·iıti r, 

yükselmektedir 
Kızılay genel meclisinin toplandığını ve kurumun son sene 

mesaisini takdire değer görerek hesabları ve faaliyeti tasvib el· 
tiğini yazmıştık. 

Son zelzele felaketi dolayısiyle de memleketin sosyal bünye
sindeki yerini bir daha belirtmiş olan bu kara gün dostu kuru· 
mun son hesab yılı da, altmış senelik şerefli mazisine bir yenisi
ni ilave ederek geçmiıtir. Bunu, genel merkez tarafından hazır
lanmıt olan rapor, çok güzel izah etmektedir. 

Raporda, Kızılayın altmışıncı na çalışılmaktadır. 

yıl dönümünü memlekette bir Cemiyetimizin aulh hizmetleri: 
bayram halinde kutlanmıı oldu- Mesud Cumhuriyet idaremizin 
ğu anlatılmakta, Büyük Önderin memleketimize bahşettiği sulh ve sü
yüksek himayeleri, hükümetin kfin içinde ara sıra, henüz beşerin ta
tükrana değer daimi yardım ve haffuz imkanını bulamadığı tabiatin 
müzahareti hayır sever halkın hırçınlıklarından mütevellid afetler 
devamlı alikaaiyle, bu hesab se- karşısında zarar gören bir kısmı va
neıinin de bir ha.tarı yılı olarak tandaşlarımıza yardım elini uzatrp 
geçtiği izah edilmektedir. onların elem ve iztiraplarmı teskine 
Harb hizmetleri: ve ihtiyaçlarını tehvine aid sulh hiz-

Bu raporda başlıca faaliyet ~ubele- metlerini de her sene biraz daha şü-
ri hakkında şu izahlar vardır: mullü bir şek.ilde ifaya çalışmaktayız. 

"Esas nizamnamemiz hükümleri Bu cümleden olmak üzere - kısmı 
mahsusumuzda bertafsil arz ve izah mucibince Cemiyetimizin en önde ge-

len vazifelerinden biri ve birindsi o- eylediğimiz veçhile - bu sene de yer 
lan harb hizmetleri için, her sene ol- sarsıntısı, su taşması, yangın, sari 
duğu gibi, büyük bir gayretle çalışıl- hastalıklar, iaşe darlığı, göçmen iaşe
mıştır. Dünya siyasi durumunun ge- si, gıdasız çocuklara yardım ve saire 
çirmekte olduğu buhran her an göz miısüllü sulh, Kızılay hizmetlerini 
önünde tutulmak suretiyle ve en uzak kudretimiz dahilinde ifa ettik. Cemi
ihtimaller mülahaza edilerek eksikle- yetimize, bu hizmetleri ifaya lüzumu 

olan maddi ve manevi kuvvet ve kudrimiz itmam edilmek için çal·ştlmak· 
tadır. reti daima ibzalden bir an hali kal~ 

mayan Yüksek ve Ulu Hamimiz (Ata
türk) e Alicenap Cumhuriyet Hükfi
metimize ve şefik, hassas Halkımıza 
en derin minnen ve şükranlarrmrzı 
tekrarlamayı en önemli bir vazife te
lakki ederiz. 

Harb ihtiyat malzememizi tamamla
mak üzere ilaçlar, cerrahi aletler, e
tüvler ve saire ile hastahanelere aid 
bilfunum malzeme ve eşya ve yatak 
takımları ve saireye aid bütün eksik~ 
ler tamamlanmaktadır. 

Etimesğut merkez ambarımız: 
Geçen seneki raporumuzda inşası 

ikmal ve le .. ı--.izatı itmam edilerek yer
leşmek üzer e olduğumuzu arzeyledi
ğimiz Etimesğut civarındaki yeni ve 
mükemmel merkez ambarı.mızın Eski
şehirden nakli tamamiyle bitmiş ve 
burası artık mükemmelen tanzim e· 
dilmiş bulunmaktadır. Ambarımız en 
iyi usullerle tertib edilerek bütün eş
yanın münasib şekilde muhafaza, ıs

lah veya tamiri temin olunmaktadır. 
Zamanla görülecek ihtiyaçların da ya
vaş yavaş ve maddi imkanlar dahilin
de tamamlanması suretiyle ambarları
mızın yakm zamanda ba11ka benzerle
rine numune olacak şekilde teldmül 
çdçcıc~ini ürnid ı:: tln1'.ldcr••. 

Maske fabrikamız: 
HükO.meti Celilenin; imal, hariçten 

ithal ve satış imtiyazım, bir inhisar 
halinde, Cemiyetimize tevdi eylediği 
zehirli gazlardan korunma maskeleri
nin imaline mahsus maske fabrikamız, 
umumi merkezin büyük ihtimamı al
tında olarak faaliyetine devam etmek
tedir. Fabrika uhdesine düşen vazife
yi ifa için çalışmakta ve mesaisini 
günden güne artırmaktadır. Halen al· 
mı1? olduğu siparişleri itmam için ge
celi ve gündüzlü çalışan fabrikamızın 
amele mikdarı beş yüzü tecavüz et
mektedir. 

Tedariki inıhisarı Cemiyetimize aid 
olan zehirli gazlardan tahaffuza mah
sus can kurtarıcı cihazların da temini 
için gayret edilmektedir. Gerek bun
ları, gerekse her tarafta yapıldığı 
memnuniyet ve şükran ile müşahade 
edilen (gaz kursları) na aid mabeıne
yi - kendisine mevdı• intı.isar imti
yazının bU!fU-.krl dairesinde - ha
rıçten ithal ederek arzu eden heyet
lere bedeli mukabilinde satmaktadır. 

Halk iç.in ucuz fiyatta gaz maskesi 
tedariki de başlıca işlerimiz arasında 
telakki edilerek en iyi suretle intacı-

Göçmen itleri: 
Geçen mali sene zarfında da cemi

yetimiz gene göçmen işleriyle uğraş
mış ve yurdumuza gelen bir çok ırk
daşlarımızı kabul ederek onların bir 
müddet sıhhi ahvaliyle meşgul olduk
tan sonra Hükfimeti Celilece müret• 
tep mahallerine sevkedilmiştir. Bu 
cümleden olarak göçmenlerin menıle
kete dahil oldukları mahallerde ilk ia
şeleri Cemiyetimiz tarafından yapıl
maktadır. 

Sıtma ve frengi il~ları 
monopolü: 

Memleketimize idhal ve memleketi
miz dahilinde manipüle etmek ve top
tan satmak inhi.aan Hükumeti Celile
~ Cemiyetimize terkolun&ı:\ axtn:ıa -
frengi ilaçları muamelatı da mucibi 
memnuniyet bir şekilde başarılmıştır. 
Bu maksad için tedarik edilen kinin 
ve sair ilaçları bize en müsaid şartla 
temin eden fabrikalardan doğrudan 

doğruya mübayaa edilmektedir. Brı 

il§.çlarm satışı günden güne artmak
tadır. Tesbit edilen fiyatların çok 
mutedil bir hadde bulıunması sebebiy
le bu inhisarm idaresi şekliyle mem
leketin umumi sıhatma büyük hiz· 
metler ifa edilmektedir. 

Ha•ta bakıcı hen11ireler mektebi 
Sağlık durwnu yüzünden ... -:nıe~e

timizde gün geçtikçe ,.,.l!Vcudıyetıne 
ihtiyaç artan IT'"A.Lebli hasta baktcı 
hemşireler yetiştirmek makısadiyle 
19?.S .. enesinde İstanbulda açılan ha-s
ta bakıcı hemşireler mektebimiz, key· 
fiyet itibariyle ihtiyaçlara cevab ve
rebilecek bir halde olmakla beraber 
kemiyet itibariyle maalesef henüz is
tenilen randrmant verememektedir. 
Talebenin hakkiyle tahsilleri için ay
nı sınıflar dahilinde namzed mikdan
nın tezyidine fenni imkan yoktur. 

Böylece erken sürdürülecek bo
ğumlar çiçek kasalanna konan az 
nemli odun kömürü tozu içıeri&ine 
yan yana dizilerek sıcak ve a,ydm
hk bir yere konmalıdırlar 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

la öfkelenerek eline geçiroiği ça
talı kadıncağızın bacağına sapla-

Çok ihtiyacımız olan kemmiyet me
selesi ancak yeni yeni mektebler aç
makla kabil olabilecektir. Geçen se
ne de arzedildiği gibi bunun için kar
şılaştığımız en büyük müşkilat hoca 
noksanıdır. Cemiyetimiz hu mühim iş 
için de mütemadiyen çalışmaktadrr. 
Hlikümet merkezimize her türlü şart
ları haiz ikmci ·-:.r hasta bakıcı mek
tebi açmak için kuvvci karibeye gel
mek üzeredir. Yüksek müsaadenize 
istinad ederek bu husustaki teşebbüs
lerimizi daha ziyade iş sahasına çıkar
dık. 

Çiçek piyasasından alınacak Kana 
kök boğumları adi olarak bugünler
de dikilirler. 

Yalnız bu yumrular alınırken çü
rük, küflü ve boğuınsuz ol.mamala· 
rına dikkat edilmelidir .• 

Dikim: 
Eski gübre ile karııtırılarak derin

ce kazılıp kabartılan toprağa 

( 40-50) santim ara ile yumrular 
toprak yiizünden dört parmak afağı 
gelmek Üzere yapılır. 

Kana ocaklarının çiğnenmemesi
ni ve bakımda da kolaylığı temin 
için dikilen Kana kökleri üzerine 
küçük bir işaret çubuğu konmah· 
drr. Kana; suyu çabuk süzen milli 
toprağı, bol güne§İ seven bir çiçek
tir. 

Güneıi az gören yerlerde Kana 
boylu, az çiçekli ve seyrek yaprakh 
olur. 

Bakımı: 
Kanalığı iki günde bir bolca su

lamak ve toprağinı sıkça kabart
maktır. 
Yazın beliren Kana çiçeklerini 

ilk soğuklara kadar devam ettirmek 
için. 

Tohuma geçmeden önce kesmek 
ve bwıunla da yeni çiçek sürgün.ünü 

. _ gelirtmek lazon gelir ... 

İslinbr.ıl gazeteleri " soyadı 1 
Bütün muamelelerde soyadı kul

lanılması hakkındaki Ba§vekalet 
tebliğini de neşreden lstanbul ga· 
zeteleri, hala, sıoyadsrz isimlerle 
dopdolu çıkıyorlar. 

Kendlleri "salkım yutanların" 
"halka verecekleri talkın,, neye yıa
rar? 
lmzaların bir kısmı soyadsız, ha

berlerde isimleri geçıen vatanda~ ad· 
Jarrnrn sonunda soyadı yoktur. 

Eğer gazete sütunları bu kanunt 
lüzuma riayet etmiyecek olurlarsa 
halka bu itiyadı verebilmek i~in 
hangi çareye baş vurabiliriz? 
Soyadının ne kadar lüzumlu bir 

şey olduğunu anlatmak için gene 
lstanbul gazetelerinde bütün talsi
latiyle yazılan bir davayı gösterebi· 
liriz: 
Meşhur bir muganniye, kendi adı

nr kullanan başka hanendeler aley
hinde tam 12 dava açmıştır. 

Bu on iki davanın bir tek sebebi 
var: soyadı kullanmamak! 

Yeniliklere alışmak ve alıştırmak 
güçtür, doğru; fakat lüzumludur. -

.Tl . 

Yalanı anlıyan makine 1 

Avusturya ve Italya polisinin e· 
linde, insanlara doğruyu söyleten bir 
makine bulunduğunu bir gazetede 
okuduum. 
Elimde o makinelerden birisi bulun
madğından bu haberi, haddeden ge-
çiremediğim-için buna inandnn d&
mek de, inanmadun demek de güç. 

Fakat şayed böyle bir makine var
ıa ve, gerçekten, bu yalanı doğrudan 
ayırd eden cihaz her tarafa yayılacak 
olursa bir çoklarının hali, - haydi 
daha doğrusunu söyleyelim • hali
miz dumandır. 

Ne konuturuz? ne yazarız? bu 
makine yüzünden aanat ve edebiya• 
tm da iflas edeceğinden korkulur. 

Çünkü meşhur İrlanda edibi o .... 
kar Vayld'e göre sanab besliyen ya
landır ve inaan.larm yalancılık kud-

reti azaldıkça edebiyat ve sanat veri
mi de eksilir. 

Kadın saçından olta ! 

Meşhur bir ingibz baJıkçısı, Şap 
denizinde dünyanın en a.çık göz ha· 
Jıklannı avlamak için bir aeyahate 
çıkmak üzeredir. 

Bu balıkçının yakalamak istediği 
bu açık göz balıklar, hiç bir olta ile 
aldatılaımyormuş; onun için müte
ha1111 bunlan yakalıyabilmek için 
kadın saçlanndan olta yapbrmıttır. 

Gerçekten çok güzel bulut! ne ka
dar açık göz oluraa olıun, bu balığın 
kadın aaçiyle yakalanmamuına im
kan var 1JJDdır ? 

Yeni bir silah: Çatal ! 

lstanbulda bir otobüs biletçiai, 
karısile evinde - gal,ifba yemek 
10fraaında - kavga et.mit ve faz-

mıı. 

Bu suretle zavallı çatal da si
lahlar arasına girmiş oluyor. 

Bereket ki öfkelenen biletçi 
mütevazı bir hayat yaııyor; sof
rasmda şade çatal bulunduruyor
mll§ ! ' 

Ya, bunun yanmda bıçak da bu
lundursaydı, kanattım hali nice o
lurdu ! 

Yeni bir şair: Nedim ! 

Bir kitab kabında bir fatanbul 
kütübhaneai ''son devrin tanmmıı 
ıair ve edibleri serisinden tim.di
ye kadar basılanlar,, diye birıkaç 
kita.bı ilan ediyor. Bu serinin al
tıncısı kimdir, biliyor musunuz 7 
Şair Nedim. 

Nedim de son devrin tanm.mı§ 
ıair ve ediblerinden İM eskisi kim 
olacak acaba ? 

Belki de "ıair Nedim,, bu kü
tübhane sahibinin ancak son dev
rede tanıdığı bir ıairdir de ilan, 
ufak ,bir yanlıfbkla yukard•kıi tek-

li al!lllfbrl · 

1stanbuldaki mektebimizin idaresi· 
ni halen mütehassıs bir amerikalı ba
yana tevdi eyledik; bundan iyi neti
celer almaktayız. Hemşirelerimiz her 
sene daha fazla bilgi hamulesiyle 
diplomalarını almakta ve hastahane
terimizde kendilerine verilen vazife
leri bil.gi ve şefkatle ifaya koşmakta
dırlar." 

Birru; rakam : 
Raporun diğer kısımlarında, Kızıla

yın bir senelik dolgun faaliyetinin ra
kam ve badiseler halinde izahı vardır. 
Aşağıdaki rakamlar, 926 senesi ba

şından, 937 senesi haziranına kadar o
lan on senelik zamana aiddir. Bu on 
sene içinde Kızılay 9.642.653 lira 80 
kuruş gelir temin etmiş; buna muka
bil insani gayeleri için 8.107.895 lira 
51 kuruş harcamrş,tır. İmdad ve mua
venete 2.577.409; hasta bakıcı hemşi
reler okuluna 439.786; türlü tesis ve 
inşalara 1.395.878 lira sarf edilmiştir. 



DIŞ. iCMAL 

TDrkiye • ltalya 
lllıl:re Huici:re Vekili Kant 0pao, 

lwn KınlhP" Hantfetsa ......... 
torhafunun MoaW ..,,_.... wDw-
leei.. • tirillıe -- -.-dilini ilerici-

.. L!I ,. Milimi• çeldiii .... ı.lpsfta .... 
dirmittir. Ak ... ziD - WiTik deYleti 
.......... rnr-a, ...._.. lsadna' !tal-
,.,., ltu aımh .,...,. iftiriktm - • 
..................... :Moela'Ö ...... ........ .• ...... " ....... ., 
ıw,......1...,._~ .... 
,... Milleder CemiJ'etiD8 al olen ............................. 
~ ..... G.rP .... tuih
te mıie11idal 11 ia tatWldadea.... ... 
aev1mitti. Fmt lfaMtistan ilatiWı 

--·~·...,.·--........ ..mm~ Awapadn· 

lllleft --· ifWrlili. - ...... l.t .--........... itliriık etme-
--.... ftnllittL lıte ltsl:renm 
........ 1 ...... " ....... _ 

itlWk etı.,-ı *h ......... , .. . .... .....,.. ............ ... l'lllllt•,,...,. ..., ............ .. 
....._ ablı. 1...,._ prW AwapA 
n 1 ' <Liş .. mi ı nhtllıtial ...,. 
............ -. Moatrl ....... .. 
• ittidk ... nlW .......... ip. b-
..- epk .... d .......... .. 
hwiJmt ........... iledir w 
m •ı•ıaia p.i 11 •ö _., il nı
aıl p. F'Uhnln1m .. -ddecle deni-
&,.. W: "ı.-n iNi• •sr ...... .-.. . .......,.. .... ~ .. .......... 
,.. ittirlk.. ••• 1 llr. lftirik lrarsn- 1 

Deniz iftlCIClf 

Yu11anistancla igiler 
lehinde yap1lan ıslahat :.:.:!:.:t!!7'"-': Frankist batarya ar 

ft b ....... alrcütır... i 

ı.-.................. iımnh- Madrı·dı· bombaladılar le!.~·J~!!;.1:.-ıLa:.:~.: 
,_ - ......._ Maaw Moetr6 ni rejlmha kuruldulu 4 &luatoetuı be-

' "duW ._....... ... )'Plaa ri itçller lehinde alman tedbirleri an-
i~ itliırlk elHw ·ı ...._ ı•w latmıftX. Bu mtıddettenıberi 8 iaatlik ... ..,,_.,..._.....,tüil.. Bir ,.ok ölen ve yaralanan var ça1..-runu .. ,e.ınc1.birçokifçlle-
.__ ftalprs ... ...,_.._ ~ " re it bulunmuft yardım tefkilkı ve 
Na ı 'rl ' • h ı1 ltr:ll- ittirMd aa.yaı alaorta usulü kunatmu,mr. 
ı> f ........ b .. lnr ....... Madrid, 4 (A.A..) - Fıenko kunetlerinin batarJalart pce B. Metakw .azlerini ,hüldlmetisı 
._ ..... ......,. "-bete ppnif- Madricli tiddetle bombudw etmeie batlamıtlardır. Bir çok itÇi politikalyle iftihar ettiğini eöy-
tir. F.ma.t l...,. slli T...,.,• .-k-- olMialer tehrin muhtelif mMıallelerine dG~r. leyerek bltlrmlftlr. 
W •1111.lr lılhsble ltnlb w- Bombardıman neticeainde ölenle------------------------
• Ml71k~...,, f ......... rin miktarı bup öile umanı 13 mu 
ı.,. iltİIMlk t4rı ••••i. Tiilfd)'e içia llir ve 28 yaralı olarik tesblt edilmlf.tir. 
lalıdl wuww " Maetrö iP. • Wr Bcımbaıdımln ... ,.mda bet 1°" ~ 
....... Ve l..__ 1-_....,. km~ atl1..,. 
ltlk'Hrı _. oa.. ••••••• ...... 
... .... ....... ,111 ...... .. l'end lu.ndaia rafrn#Jn 
•• m ............... ' 1 

~r a.rllyarlar 

Nazi propagandasına karşı 
a. ... 1ac1ta:. I h ... w SaJ-nenb 4 (A.A.) - BUyiik Ü· 

Pa ...... • ...... ..... , • edil 
W. ah •1 ._ ewa ftınlym. ar- muml karargAıh evelkı gece nqr • 

'* H•ııfı._ mııdı 'rl lillWe ..._ mit~~~=-.:! 
..nen artah ...... ...., ..... hibJt ,.,dnnt ............ ...-. tedbirler W·•· •nıL-or 

il ...... _L .-.a:.- ler a.-ı etmit w yib IS eelr almlf oJ.. ~~ u.7 
lla.tai -· nılı... - ~· ~ Wldlrmelltedirler. HGkitmet Sacla ..... 4 (A.A..) - Ha.,. _.., ı Nhiri bilclirbwı 
~ ltlılJwa, pr1t.......... milialerinin meftileriııniu kartı ,.,_ Romt. He· BerHn Uuaıacla ili.ima Wr .....- tiıattıti lllWb ..._ 

............ 1 ..... iatiaıl ...... edllmi c1n..-- -~ _ __!; --. ~~~.::...._.__ ...s 

Blknt, 4 (A.A) - Awapa ,,..._ 
komiayoau Ukbebar ..,,.ıatı ~ 
10 mayıata Kaı. .-mc1e apbıllktır. 
JIUsabrelerin "'91ıca 1111vaaa, llllna 
eeyriaef erlertnba llatlJaçlanaa Jdflıret 
"tekabm etmemekte ol4ultm411a~ 
ndenbe tali bir lraaal lnpudır • ..._ 
perlerden mllrekbb Wr kc= 
bu ıtınıeri!e lbart ....ı,. 
cak " raporunu komla,_a nncek 
tir. 

AYNpa Tuna kamlayonanan pllrl 
bnalm inpaı iç.in ihtiyari, sanad olan 
takriben 500 milyon ley murafm taa 
n,..me klfl olmadıı-s- ba .... 
ru akdedllmni muhtemeldir. A'mlpa 
tuna komiayonu, bu iatikrum ~ 
nı ba I~ denesi ......... tiltilı ...dl. 

ranıız kabinesin•• 
ani bir toplanhsı 

Piri~ 4 .(.A.A.) - Hu .. ıar mecllll 

.......... ıdeiai tamim .... .. iDii olıdulduı bir llMlbbll ~.... .. ..... = :.a-L. olü -*-"-'•• Allılbd • .... ......,.,. 

...... ıt' \ ...... ftkil--~ detletarcl t" _,,__ıra-~ ...... ,~a.a .~·wll l&alt• 
tili '111 lılta l..aa wı·ıtirı t..a,. ID- yiata utratıknlftlr. liyml mellftller. 11111,. ...... 111. ,_...._....__....,....._~----:o-~-----~------
...... H .. ıatı1na z. ... ıı W. Yadkan Franlcoya ajan n1a lilllflıs • 11&\a w fa n ı • llal-

..,.._ ....:m, ı.._. T.w,.,.., ıönderiyor ,. al' r 1 
........... T- Sodetler meselesinin hallı· ·,r·ın ..... -n•• ı ·m1 ._.._. Wll ia- p •WJe- Jıav 11 Erda ; ti 1"11& ,_..._ ... ~ ._ .... _ o1.wr. tWii nmea. W. Burgoa, 4 (A.A.) - 1& hlm 1* ıol o.tlSJ'llıltrıllnl lmld ........... ı-.. .-it ~ rln hariciye nasırı ~·nl Jo..S. .. etmekte, ~Gnktl ı..,... --.,,,. İngil 

- ---- ,....,. mill ........ -.. sırlar meclisine Vatikhanm ..... pada tekrar fMH>'e• '-lh=•· ... te•e ~e F p 
::!*--ın>-s• ::=-=-·~.....· b&ldlmeti nezdinde dipl~. ·~ol- cariatPna IDllJfaatıar tem1a edeceliDi a , w · ranaa rA a 
._.-..i,lh.._ ..-- mak üzere bir mUmeuıl tayuıı~e bı- tahmin qlemektedlrter. ltaı,.a _.. ...._1 

... ,...._ •I ._. rar vermlt oldapu beyan etmiftlr· furwıun tekrar kuru1mlll mnelesi ta • el tıl 
,_' ,..._ boaıım• aa..:~ Macariatuım dlıbiU -~ de •· \"IJY er yap ar 
........ it.ip• Tlrld,. ......-.ıı.-- ldaler bırakacaktır • ............ .............. ... 
._, ... Lıı ıı i _.. ... aiyaclt 
... 'INl ...... lt.a,aile ........ ... 
... ,.... ..... tloetluk ......... -.. 
ı...ı,.ı .... ıtiria k ...... ....... 
....... 1a • ....,. .. wndir. s.m ......... ~ .......... . 
...... ............ Wri ... tM 
.,_......,__...,..._ sbl-

tlıiı-•I...,_ , • ._ol
-.ı. . 
..... ı • , .. il. • • ., ..&at ei-

,... I~ wliff '.,_._ _.,, • 
......... ....., •• .., ... tirlderifia 
-.Is _ _.et •ului olelr1ir. 
1'M - llalra 1'11d• Ak•ı iıe .W 
ır:ıu ''li• ...,_... Wr .. , n•ı t.pil 
~--- ltalıain .............. . 
....-.. ildWa, tM. 1 ... ........ 
11a takftıııe ettiii IAıi. All•niw .. 
"-idi Wr elWdiii ..... hJid inhite............................ ......... ,., ........ 

A.$. E5NER 

SIYarilerimiz· Romacla 
kaaftcltklan zafer 
CUllllUalYE'r• .. y- .. 

di ..... LaJ..mi Waia1eriımizin a.. 
...... k•wncllrMn _,__ taheia et-
..... B. Nadi diJar lııi.: 

"Caahw!s« ............... ta-
... Wi,rlklil6 ile mit• paih ,. .. 

• ıillı ~-- •• ,.. ..... 
t1a, dplm c1a • •~ • .._ a.. 
.., o __ ........ lllah ol-. 
nık fOialtı'=n• ..,.- ..-,. ....., 
.... •• MliıııliolM'llk&.tw' .... ..... --..... ..... ..,..__. 
... ''si• .... m ..... w-;.: 
aiem L_,:ia. 5'hıarilik sll 18tm! 

.......... eb =· ılı:'ı ...... En iJi 

....... 1dwlir lıiliıı • ' •• , Mm& -
~ hokw H-.. Mire Veliıre ... 
-. wai)ole .. .., ._.. .... w. 
.ı • '11 ite'= k• • ileri ...._ 
söetee.._ Tiridin_._ ıbıh sla~ 
ltd si: çalE ...... Wır • • n ltL • 
T...._wssınrleM,•n·•-~ 
,... ft .,.. •• de gak _. 
• kalll•nı• Wr aıL ds"ıllr. TWlıık 
MlJie llla111•. Ha7WD • lmıılnr.., 
IWir ld • .. ··•· aia •• dpçp ...W
W' iDaıW.,.lrn Lıll iılw...._ .....,,..... 

Blrfllk••••hn.._m ''ı 
• •. 

1
MM ' ....... --1 .. ı s•S· -..m •• & -

de .... Awçıtr faka.ri, ..... 
.....,. .... i ...... ıl•t ... -________ ._.wif llıı 

........... ._F.._._. ...._ 
- Aw.pa ....... ,...... W'li-
............ - .. - •r --.-
....... k&fi ,,. ........... ·-
....... kırlı ... , ---...._ 1 

1 

19Jıed1. _flıleal..,.ııl :iwia• ........... ,.....w.-...... 
._Awwpama;' rlı ..... ...__. ......... ,,.,,.,. ... llıt .,., ... _ - -..... ... ... 

......... aıo t ı al .. .. .............. , .. , ... ... 
ki ..._dik •smil•iPl .,....-. 
.,...Wanmbllılllıatllk• lı 
..W.•l •a• M'WIAlt ....... 
....................... d -
'' 3'111 •• lllrllrl Us 16: .... 
Jllll1ı. 

.oc.~~-wız . ,. 
IT~Y. ·M~ 

SON POITA'a B. M ' • '# ... ... ,......, 
..,._.,11-p1mwa11 ıı•• 

• ki lbıl,a .... , J!llli ....... .... 



-49- Yazan: M. Şevki Yazman 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-!= 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: 
Koça bıyıklı küçük .zabitler hel 

taraf da dolatıyorlardı. Kıtalar sabah 
aerinliğinde düzlüğe çıktılar. İki infi
lak oldu. Elem verici bir alev bir an 
kaledeki minareleri, tepeleri, 'ehri, 
erleri yüzlerini, korkudan büyümüş 

gözleri aydınlattı... Ruslar taarruza 
kalkıyorlardı. 

Butinıki alayı gediği .zorladığından, 
el bombalariyle delik deşik cdilmif o
lan iç ,arampollar üzerinde döğü,ü
yordu. 

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

f ...... R AD Y.O 1 
r ..... -... . .. . .. .. . ,. .. 
. ""'~~~ ... ~/~~: .. ~~~~~.J 

Ankara: 

Sinirli çocuklar için 
yeni tedavi usulleri· 

Öğle nqriyab: 
12.30 Karışık plik 

neşriyatı - 12,50 Plak : '.ı ı.ırı;: ı. ıu;,.ıdı;ı ve 
halk ıarkıları - 13.15 Dahili ve narıcı ha
berler 

Akşam Defl'İyab: . 
18.3-0 P lakla dans 

mular. mun hiltiyeler u,.dururla.r ve 
bu hiktyeleri kendi baıfLanndan geç
mİ.f gibi anlatırLar. Bu uydumıa ma
ceralarm bazısmda, çocuğun kendi 
faydaama hizmet edecek bir mabat 
da sezilir. 

muıikiıi - 19.15 Türk musikisi ve haık ~r
kıları (Makbule Çakar ve arkadaşıarı 1 -
20 Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 
Ra.dyofoni lı: temıil - 21 Konferans: Seıım 
Sırrı Tarcan - 21.15 Stüdyo salon orkes
trası : 1- Ricahtrz : Traum Melodien. 2- J C· 
an Nearo: Muecia. 3- Alfonı Plank: Melo
die der Sterne. 4- Georı Schutz : Pommer
ıche Polka. 5- Lehar: Eva - 22 Ajans ha
berleri - 22,lS Yarınki proıram. Bu çocuklaırm çoğu utangaç olurlar, 

kalabalıktan, yabancıdan arkılırlar. 
Bazıları da kekeme olurlar. İstanbul : 
Zayıf sinirli çoc:aklarm Tilcudlarm

da görülen alametler: 
Yüzlerinin rengi pek çabuk deği,ir, 

açbuk solar, çabuk kızarır. Nabız, ya
vaı iken birden hrzlı atmağa baflar. 
Bacaklarına muayene çekici yeya par
makla vurulursa, etler hemen büzü
lilr. Derileri parmak ucu ile çizilirse, 
hemen kırmızı çizgi peydah olur. Bir 
çoğu yün fanila, yün çorap derilerini 
tahrif ettiğinden giyemezler. Bazıla
rının ba,larında, yüzlerinde, tenazur
ıuzl uk, biçimsizlik görülür. Fakat 
baflarr, yüzleri pek biçimli olan ço
cukların da sinirleri zayıf olabilir. 

Çok defa zayıf sinirli çocuklarda, 
tırnak kemirmek, parmak emmek, bu
run karıştırmak gibi gayri tabii iti
yatlara da tesadüf ederiz. 

Öğle nqriyab: 
1%.30 Plilı:la tirit 

muaikiıi - 12.50 Havadis - 13.05 Plikla 
ttirk. muıikiıı.i - 13.30 - 14 Muhtelif plik 
neırıyatL 

Ak!Ulm ne•riyab: 
:r-- :r- 17 İokılib tarihi 

dersi Üniveniteden naklen: Yuıuf Hik
met Bayur - 18.30 Plakla danı muai.lı:iıı.i -
19.15 Spor musahabeleri: Eıref Şefik -
19.55 Borsa haberleri - 20 Sadi Hoşsea ve 
arkadaıları tarafından türk muıik.iıi ve halk 
p.rkıları - 20.45 Hava raporu - 20.43 Ö
mer . Rıza tarafından arapça IÖylev - 21 
~-adıfe ~eydik ve arkadaıları tarafıııdaıı 
turk muııkisi ve hallı: p.rkıları (aaat a)'Ul) 
2.1.'45 ORKESTRA: 1- Mozar : La nos dö 
fıraro. 2- Artemiyef: Potpurri rüı. 3- Ta
van : Moresk. 4- Siede: Fatima - 22.15 A
jans haberleri - 22.30 Plikla sololar, ope
ra ve operet parçaları - 2Z.50-14 Son ha
berler ve ertesi ıünun proıramı. 

Avrupa: 

. OPERA VE OPERETLER: 12 Alman 
ıataıyonları - 18 Berlin - 18.3() Moskova 
- ~o.ıo Hamburr - 20.30 Pariı Eyfel ku
leıı - 21 Milano 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 15.55 Königsbers 
- 16.15 Varşova - l!l.45 Bülı:rq - 20 Moı
lı:ova, Llypzir - 20.30 Breılav, Pariı, Stra
zbu.rr - 20.40 Kolonya - 20.45 Monte Ce
nerı - zı.ıo Viyana - 21.30 Lükıemburg 
- 22 Sottenı - 22.15 Stokhohn - 24 Ştut
rart. 

ODA MUSİKİSİ: 15.30 Viyana - 21.5 
Kopenhaı - 21.20 Franlı:furt - 2Z Varıova 

SOLO KONSERLERİ: 15.3 Stokholm-
16 Brealav - 17 Berlin - 17.30 Stokholnı 
- 17.40 Prar, Sottenı - 19 Strazburr -
21.15 Königsberg. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
16.10 Prar - 18.10 Könicaberr - 18 30 
Paris - P.T.T. - 20 Kolonya · 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburr - 6.SO 

Kolonya - 8.30 Alman istasyonları - 10.30 
Hamburr - 12 Alman iıtaıyonlan - 14 
Llypzir, Ştutgart - 14.10 Frankfurt, Ko
lonya - 1.f.15 Berlin - 15.35 Bertin - 115 
Alman iıtaayonlan - 17.10 Münib- 18.30 
Frankfurt - 19.10 Atman istasyoıılan -
19. 1~. $tutrart - 20 Kopenhac- 21.50 Be
romunıter - 2Z.20 Miinih - 22 so Prm* 
fart, Hamburg. · • 

HALK MUSİKİSİ: tı.30 Ştwtprt -
19.30 Moıkova - 22.40 Ştutprt. 
D~NS MUztöt: 19.10 Llypzir - ıo 

Berlın - 22 P<>ft Pariziyen - 21 $tutnrt 
- 22.25 London - Rec:)'Onal _ 22.30 JPlo. 
..... _. - tt.co ı:a..::. a..."'ı •"'t •• • ... , .. ..,_ •. ,, ....... . 
- 23 Kralı:ovi, Poznan, Vilna - 3.10 Moe
lı:on - 23.15 Droytviç, Roma. 

pek çabuk yorulurlar, ondan dolayı 
gezmeler ve oyunlar fazla ve yorucu 
olmamalı, araya sık, sık istirahat fa
sılaları koymalı. Eğer çocuğun vücud 
hareketleri ziyade ve uykusuzluk aü
rekli olursa az bir zaman için ilAçla 
yardım edilir. Çocuğun VÜ<:udunda 
her hangi bir hastalık, kansızlık aolu
can varsa ayrıca tedavi edilir. 

Netice: Sinir zayıflığı ge>.teren ço
cuğun sinirlerini kuvvctler--': .mek 
için, önce, çocuğun vüeu" ... nu r.uhunu 
ve soyunu iyice ir•.:ıemelı. Aıle ha
yatın<la çoev&--ın ruhuna, sinirlerine 
zararlı t-:aır yapan noktaları araştır
.ııu,h, anlatmağa çah,tığım sinir za
yıflığının şeklini tespit etmeli, her 
sinirli çocuğun yapılışına ve hususi 
hayat ,artlarına göre bir tedavi pllnı 
tertib etmelidir. 

Dr. Şükrü Yuaıl SARIBAŞ 
:1.-~..,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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ğinden korunulacak yer bulunabili
yordu. Sonbahar bulutları keaif küt
leler halinde yer yer toplanıyordu. Şi
mal rüzgarı soğuğu da getirdi Toprak 
dondu. Kar yağmağa, tipi yapmağa 
batladı. Aakerler yalın ayak, sırtların
da yazlık kaputlar, gamlı, beın beyaz 
ovalarda sürünüp gidiyorlardı. Düıen 
kalkmıyordu. Her sabah ordugahlarda 
bir çok insan tor kol unu yordu. Ordu
nun pe'i sıra kurtlar geliyor, rüzgar 
cetikçe uludukları ititiliyordu. 

Uç haftalık yürüyüyten aonra ordu
nun ancak üçte biri ile Valuyki'ye va
rıldı. Oradan Petro, yanına yakınları
nı alıp, Lev Kiriloviç silah fabriıka.sı
nm bulunduğu Tula'ya hareket etti. 
İki türk ~iri ile alınan sancak çarın 
ar-itasından gönderildi. Petro, yoldan, 
prena - papaya tU me.ktubu gönderdi: 

Sekizinci bahis 
-1-

tki yıl geçti. Vaktiyle seslerini yiık
seltenler dıUerini yuttular, gülüm&e
meği yüzlerind\.·a sildiler. Bu müddet 
zarımda büyük, ?torkun.ç JCYler vulıı:u 
buldu. Garb salgını rusla~'Jll yarı u.y
kulu haya.tına yavaş yava, giriyordu. 
Onda derin yarıklar peyda oldu. Yeni 
kuvvetler zuhur ediyordu ye bunlaruı 
onunla uzlaşmaları imkanı&ı.zıdı. 

Preobrajenski ve Şemenovaki alay
larının erleri gemi ile yaklaftp merdi
venlerini diktiler, sulara tırmanırken 
yüzlercesi dil§:Üp yuvarlandı. Fakat 
öfke içinde, hiddetten boğulurcaaına, 
iğrenç küfürler savurarak tekrar çı
kıyorl~tdı. Nihayet dıvarın tepesine 
eri.ftiler. l0&ana benzemiyecek derece
de bağırıp haykıran yeniçerilerle et
rafı kuşatılmış olan Murtaza paşa da 
kendini kavganın içine attı. 
Diğer alaylar da ayni bağırtıcı ve 

telişlı hallerle surlara yaklattılar, fa
kat ölmek için ruhlarında kafi hararet 
yoktu. Nihayet durdular. Streliçler, 
evelce yapmıf oldukları gibi, siperden 
ileri gitmediler. O zaman Gordon ricat 
emrini verdi. 

.zamandanberi döğilşüyorlardı. Faka.t 
kimse onların imdadına gelmiyordu. 
Kudurmuşcasına hiddetlenen Petro, 
kıtaların gerilemesini durdurmak ve 
onları tekrar hücuma geçirmek için ar
ka arkaya emirberler gönderiyordu. 
Sırtına altın yaldızlı bir zırh ve ba•ı
na tüylerle ıüslü bir miğfer geçirmiş 
olan Lö For, elinde düşmandan alın
mış bir sancakla, birbirine karıtmış a
laylar araamda atını dört nala süni
yordu. Golovin, gözlerini yummuş, e
lindeki mızrak parçasını önüne gelene 
yapıştırıyordu ... Yalnız Gordon, sipe
rin üstüne çıkmış ok ve mermiler al
tında, nezleli bir sesle emirler veriyor
du. Kıtalar hendeğe kadar ilerliyor ve 
tekrar geriliyordu. Tüfeklerini ve 
karğılarını atıp yere oturarak yüzleri
ni de elleriyle örttükten sonra: "Bizi 
buracıkta öldürünüz ; daha ileri git
miyeceğiz. Yet-er artık .. " diyenler 
çoktu. O zaman trampeteler ricat ha
vasını bir kerre daha çaldılar. Noteburg kale•ine illı giren Me,.,ikol. 

"Mein Herr Köniıg: Azak muvafia
lciyetsizliğinden sonra geriye döner
hn mütaleasını aldığım generaller 
meclisi, bundan sonraki seferde ku/Ja
nrlmalc üzere gemiler, lcalyonlar, ka
dırgalar ve sair sefineler in.p.sı tavsi
yesinde bulundu. Bundan böyle un
dimizi tamamiyle bu işe vettceğiz. Bu
rad&ki İ§lere gelince, size bildiririm 
ki babanız, Presburg ve bütün Yavuza 
baş peskoposu ve bütün Kukuy patri
ği pek mukaddes 1tziz Nikit11., bütün 
Jcöleleriyle birlikte, Allah sayesinde, 
szbhatt~ir. Peter ... 

Boyar }ar, arazi aahlbi. aısiııler, din 
erbabı, ıtreliçler bu değişi.kliklerden. 
tela.şlaniyor, ıslah hueketleı-iııin aü
ratin.den, fiddetinden ne.frcıt ediyor
lardı: "Bu artık yaşama değil, insan 
kendini kötü bir yerde sanacak- Her 
pey danna dağın ediliyor, ~ bir şey 
korunmuyor... Sondan görme tiiccar 
iktidar mevkiine geçmeğei dütünü
yor ... Herkea gününü haf gcçirmcğe 
çalışıyor.. . Çar ila.hi nizamdan hiç 
korkmayan şüphe!! kimselere bütün 
memleketi tıeslim etti. Uçuruma doğru. 

Butirski alayının ancak yarısı geri 
celdi. Preobrajemki ve Semenovski a
layları, Murtaza pafayı püakürtüp 
yanmış yıkıntıları arkasından yağmur 
gibi ok, kumbara ve taf yağan dar so
kaklara girerek bir saatten fazla bir 

Kalede ve rus ordugahında seuizlik 
başladı. Ceaet yığınları üzerine kuşlar 
ÜŞÜJtÜ. 

Taarruzdan yinnidört saat aonra, ge 
ccleyin, muhasara kaldırıldı. Ateş 
yakmadan, sükun içinde, toplar ko,ul
du ve Don'un sol sahili üzerinde yü
rüyüşe başlandı. Önde ağırlıklar, düm
darda da ordunun döküntüsü - Gor
don'un ilci alayı - gidiyordu ... Müs
tahkem kulelerde üç bin asker ve ka
zak bırakıldı. 

Sabahleyin, kıtalar deniz tarafıMan 
gelen bir boraya tutuldular, Don ka
rardı, kabardı. Ruslar Kırım sahiline 
geçmeğe te~ebbüs ettiler, fakat aaymız 
er ve arabayı sulara g~kten bqka 
bir şeye muvaffak olamadılar. Bun
dan dolayı Nogay steplerini tahdid e
den kıyıdan, Tatarların nazarları ia.ltın 
da ilerlemeğe deıvam edildi. 

Gordon mütemadiyen bunların ta
arruzlarını püskürtmek mecburiyetin
de kaldı: Bataryaları mev.zie dup 

kale nizamı alınıyor •e •et ediliyor
du. Gece yolunu ,atınn19 olan Svert 
alayı ayni suretle hareket etmiı ol~
sına rağmen kılıçtan geçirilip hemen 
hemen tamamiyle imha edilmekten 
kurtulamadı. Geri kalanlar da Tatarlar 
ca esir edildi. 

Çerıkaak geçildikten aonra Tatarla!' 
talıııib hareıketini durdurdular. Şimdi, 

tenha ve çıplak atepten geçiliyordu. 
Son pebimetler yeniliyordu. Ne &tC9 
yakacak ~ oduc, ne de pcıe aet'inli-

Birinoi Azak seferi itte böyle ,eref
ai.ıce niba1cte erdi.. 

(Son uvar} 

NOT - Tercıimemizi hususi bir alika i
le takib ettii ini söyliyen bir muharririn İa
tanbul razetclerinden birinde bazı tenlı:id
lerini okuduk. Bu zatın bu tercume ile il• 
likaaı ltizumundan fazla hususi olduiu için 
bitaraf kalması daha doiru olurdu. Çünkü 
böyle bir alakası olmıyan herbanıi bir mü· 
nekkid yüzlerce sayfalık bir eserin ıurasın
dan burasından kelimeler ve cümleler al-ı 
maia ve gazete ya:ularımu:da pek tabii olan 
tertib ve tashih hatalarından dahi istifade· 
1'C kallnpcak kadar tı:iiı;ülmczdi. 
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Bayanlara baston ... 
Onları dövdünnek için değil. Ha

şa •.• Böyle çirkin düıünce bugün hiç 
kimsenin aklına gelemez. Şairin dedi
ği gibi, bayanlara gülle bile dokunul
maz: Dikeni gelirse acıtır diye. Vakıa, 
eski, hem de pek eski zamanlarda, eı
lerini döven kaba erkekler bulunduğu
nu rivayet ederler ama, onlar da, zaten 
bastonla değil, kırbaçla döverlermit··· 

Bayanlann sokakta gezerken baston 
taıımalan ıimdi yayılımı bir moda olma 
malda beraber, kendi kendilerine bu 
modayı çıkaran bayanların ilk gençlik
te bulunanlarına baston çeviklik ve 
kıvraklık, ikinci gençliğe girmiı olanla
nna da kibarlık verir. ikinci gençliği 
de haylice ilerlemiı, fakat mihrabi ye
rinde bayanın Boğaziçinde misafir git
tiği yalıdan dönüıünde vapurda YıtJllD
dakilere, altın saplı baatonuıia dayana
rak: 

- Kızlar, mendil ıallayınız 1 
Diye emir verdiğini görmiif olsaycb

mz, güzel bir kadının elinde butonun 
gerçekten bir kibarlık aai11 olduğuna 
sizin de 1Üpbeniz kalmazdı •• 

Fakat, burada makaadmı bayanlar i
çin baıtonun vücud aaflıiı ve güzelli-
ği, bir taraftan da kıvraklık kazanmak 
için iyi bir cimnaıtik vaaıtaaı oldu
ğunu söylemektir. Eıkiden olduğu gi
bi, bayanl*"11 evde hamur .açmalan 
şimdi adet olaaydı, kalınca bır oklava 
da bu iti görürdü. Şimdiki apartmanla
nn mutfaklarma hamur tahtası 11ğa
madığı için oklavalar da kalktığından 
mahsus, biraz da dayanıklı bir baston 
tedarik etmek zanıri olur. 

Butonla yapılabilecek türlü türlü 
c:imnutik hareketleri vardır, bunlarm 
hepıi de teneffüsünün geniılemeaine, 
demek ki kanın kuvvetlenmeıine, deri
nin penbeleımesine, dahili guddelerin 
daha iyi iılemelerine, aclalelerin güzel
liğine, demek ki bütün vücudün endam
• obnuma, görenleri de : 

O giilendam bir al ılle bürünsün 
yürüsün, 

Ucu ıönliim ıibi ardınca silrünsün 
yürüsün". 

hayretten hareketsi zbıralmw.ia yarar ... 

Bu esnada bacaklar bulundukları yeri 
deiiıtinnezler. Bu da 12 defa. 

Albncısı gene ayakta. Bacaklar gene 
aynlnuı. Baston iki ucuna doğru el
lerle tutularak arkaya ve mümkün ol
duğu yükseğe götürülür. Sonra bacak
ların •e kolların vaziyeti değiımeden 
göğde öne doğru eğilir, tekrar doğru
lur. Böylece 15 defa. lıte bu kadar ..• 

Bu hareketleri yapmak için seçire
ceğiniz vakte acnnayımz. Makyaj için 
daha uzun zaman geçirirıiniz. Halbuki . 
endam güzelliği yÜz güzelliğinden da
ha tesirlidir. 

Bir de bu hareketleri oda içinde 
alpla bürünerek yapamazsınız, bacak
larınıza dolaıır. Şairin söylediği al tal, 
sonra endam güzelleıince baloya git
tiğiniz vakit ıuvare robunun üzerine 
yalaıır. Butonla cimnastik hareketleri 
yaparken bir deniz mayyoau )'etiıir, ya
bud odada yalnız olunca, en ~an
nenizin tabii kostümü. Hareket ederken 
üıümezsinizde... G.A. 

Uçan eczane 
1stanbul, 4 (Telefonla) - lstanbu· 

la ulı günU bir tayyare gelecektir. 
Bu tayyare bir alma ecza fabrikası ta
rafından bütün Avrupada dolaştırıl
mış seyyar bir eczahanedir. Yeşilköy
de bu münaaebetle öğleyin bir ziyafet 
ve akşam bir çay verilecektir. Ve da
vetlilere bu tayyare gösterilecektir. 

Bu tayyareye uçan eczahane denil
mekte ve sıhhi tedaviye icil ihtiyacı 
olan kimselerin bulundukları yerlere 
gönderilmektedir. 

fon der Porlen İsfanbulda 
İstanbul 4 (Telefonla) ,.. Ekonomi 

bakanlığı mü,avirlerinden Fon der 
Porten lstanbula geldi. Fon der Por
tcn yumurta standardizuyonu üze
rinde tetkiler yapacaktır. 

Memleketten letanboula 
turist celbi için tedbirler 

En basit hareket butonu ortasına 
doiru iki elle tutarak, biru esiJip, t.tanbul, 4 (Telefonla) - Be1edi-
aai bac:aiı, sonra sol bacafı iki elin a- ye turizm mUdilrlllğil memleketin i
raarndan, çok değil, onar defa, ileriye çinden de lstanbula seyyah getirmek 
Ye geriye geçirmektir. için albümler ve broşür!c:,r hazırlamış-

iki · h k ba--'-' • 1i tır. Bunları yakmda vılayet Ye bcle-
ncı are ette, oı;;o.JUar çome r ..ı· 1 öad.ı.re~:ektir. Broeürl . ,t.,. 

d. 1 eti •• • 1 ~ .iL\ .... ._ ~r.~«;~ .... ~~~m:amrma lrci'mr. 
arkasından tutulur. Sonra bastonun va- İçinde bir çok malfunat vardn. 
ziyeti de~ımeden ayağa kalkılır, tek-
nr çömelir gibi bacaklar bükülür, böy
lece on iki, on bet defa, çömelirken ne
fes verilir, ayağa kalkılırken de yeni 
nefesle taze hava girer, kan temizlenir. 

Üçüncü harekette, bir dizinizi halı
nın üzerine koyararnız, öteki bacağı u
zatırsınız ve bastonu iki elinizle orta
sından tutarak vÜC1!.'Clünüzü, uzatbğmız 
bacafm tarafına ve bastonun ucu ha
bnm üzerine değec.W kadar bükersi
niz. Bu da on iki defa. 

.u-.. -'öincü harekette bir diz gene ba
bnm üzenh• öteki bacak arkaya doi
ru uzanımı, baato.._ Ql'taeına doiru tu
tarak havaya kaldınp ı..'-•va do v 

mümkün olduğu kadar eğilmek ıc .. :: 
dır. Bu hareket biraz daha güç olauiun
clan 6 defa yapmak yetİfir. 

Betinci hareket ayakta: baaıldar ayrr
hr ama, tabii, pek de çok değil. Da.ton 
iki elle tutularak ensenin arkasında, o
muzda, sonra göğde sağa ve sola döner. 

fstanbulun tenviri ı,ı 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Bay-

ramlarda lstanbulun aydınlaması için 
yapılacak büyük elektrik santralına 

aid proje tasdik edilmek üzere nafıa 
bakanlığımıza gönderilmiştir. 

Karadenizde bir serseri 
mayn görüldü 

İstanbul 4 (Telefonla) - Ereğli i-' .. 
le Şile arasında Canburnu mevkıın-
de bir serseri mayn görülmüş ve der
hal alakalılua haber verilmiştir. 

Un~tcde imtihanlar 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Üniver

sitede dersler bitmittir. İmtihanlar 15 
mayısta başlayacaktır. Yabancı dil 
imtihanlarına da bugün öaılanmıştır. 

HAKJM ROBlNSONUN 
KATLİ 

Yazan: R. ff. Goltlman 

20 
- Hadi, dedim, çekinmeyin; size 

1 

derse o z~na kadar odamdan çık
karşı dürüst davranacağımızdan e- mamaya bıle razıyım. . 
min olun. 1 - Pek alt tecrü.bc edın. Nerede o-
Ayağa kalkmıştı. Pencereye doğru turuyorsunuz? . 

yürüdü ve ses çıkarmadan uzun u- - Savoy ote~ın?e· 
zun m.:ıarısını seyretti. Sabırsızlığımı Ba,ımla tuvıb ıpreti yap.tını. 
gizlemey., çahfarak bekliyordum. Ta- - Orada her . halde emnıy;~te ol-
şıdığı aırrı öğrenmek için ne derece m.,lısınız. Hangı kattaaınız? 
arzu duyduğumu his etmesini isterhi· - İkınoi. • . . • 
yordum. Bir müddet sonra, arkasına - Odanızı değıtt~nı~. Daha. Y.u-
döndü ve masamın yanına geldi. karı katlarda bir od11. ınt~b edınız. 

- Henüz söylemek niyetinde deği- Pencerenin dı9 cephedeki ı.mdad mer-
lim, dedi. divenine yakın olmama11na ~ dikkat 

- Anlıyorum, dedim; Robinaon'la- edin. Mübalala ettilimi mı sanıyor
rın daha bahalı ödeyebileceklerini sunuz? Yanıhyoraunw:, dostum, çok 
düşünüyorsunuz, değil mi? ciddi konuıuyorum. • 

- Her halde, evveli elime sağlam - Lazım gelen tedbırleri alacağım. 
deliller geçirmek istiyorum. Diğer - Bu zaruridir; sisi himaye ede-
tarafdan, bakimin bana bıraktığı elli cek bir buıuıat dedektif ~tun~z. Star 
bin doları istemek niyetindeyim. Va· ajansına mllracaat edebılıniftız, beın
siyetinin yerine getil'i!mc:si için dava zeri müeaseeelerin en ciddisidir. 
açtım. Yüzü aydınlandı. 

- Eğer hükmün verilmesine kadaı - Otele gider gitmez telefon ede-
aağ kalır.sanız kazanabilirsiniz, de- ceğim. 
dim. - lstersenb: ajana telefon ede-

- Korkmayın, aaj kalacağım .. lcabc yiın? On dakika içinde birini pdc-

SANAT Ankara radyosunda HAYATI 

radyofonik temsil grupu 
Bir tiyatro resitali halinde Barbiye 

dö Sevili yeni sinemada temsil edecek 
8 undan bir buçuk ay evveldi. 

Ankara radyosu bir öğle 
nefriyatında bize önttmilzdeki ilk 
perifembe günü yeni bir grupuh ha
zırladığı radyofonik bir 'piyesi din
leteceğini haber vermi~ti. 

Piyes "Karmen" di. 1934 yılında 
meflıur fransız sanatkarı Madam 
Kora Loparşeri tarafından radyoya 
maheuı yazılarak oynanmtf ve 
Franaada büyük bir muvaffakiyet 
kazanınıt olan bu radyofonik tem
sil sanat hayatımızda ciddi alakala
rı toplayan bir eser oldu. 

Ondan sonra birbiri ardı sıra 
"Toska" "La Bohem" gibi piyesle
ri Meterlingden Yaşar Nabinin ter
cüme ettiği "Monna Vanna" ve Se
lim Sırrı Tarcan'ın naklettiği "Pe
leas ve Melizand" ı dinledik. Her 
temsil bir yenilik getiriyordu. Tris
tan Bernardan nakledilen ''Nisan 
Balığı" Münir Hayri Eğelinin 
"Fantazya" sı Bayan Mualla İh· 
sah Seden'in "Tekkede düğün" ü 
çok muvaffakiyetle baprıbnış kcr 
medilerdi. 

Hepsi anonim çalıtan ve kendi
ıerine yalnız sanat zevkini 

cazibe bilen temail grupundaki bu 
arkadaşlar muntazam ve metodik 
bir çalışma ile yetiştirilmekte ve 
yakında açılacak olan 100 kilovat
lık radyomuzun kaynaklarının en 
beğenilenlerinden birisi olmağa ha
zırlanmakta idiler. 

Bir kaç hafta evvel "grup" bir 
anket yaparak Ankara halkının fi
kirlerini ve i•teklerini sordu. Gelen 
cevablar yüzleri buluyordu. Bunla
rın içinde büyük bir ekııer.iyeıt fU ta~ 
letii ortaya atm~ı: sahne türkçemizi 
cidden çok güzel telaffuz eden bu 
genç sanatkarların hiç olmazsa bir 
defa da kendilerini saht'lede göster-
meleri isteniyordu. Bunun üzerihe 
tel( öir aefayA Mahsul blma1t Wnt 
t6ı*ir ~ı.t · bit ti,tı\ro ~~itidl 

~-r-a- _____ • ..., ..... ,, ... 

Derhaı çıtıjhiaya geçildi. 'Effr~ 
larak ''Bomarşe" nıin "Baroiye cfo Se
vil" gibi hem fevkalade gülü~ru. 
hem en güzel bir fikir eseri olan 
ve dünyanın her lisanına tercüme 
e<iilmiş bulunan bir parça seçilmit
ti. 

"Barbiye dö Sevil" 40 sene evel 
bir defa lstanbulda opera halinde 
ve Ankara Türk Ocağı sahnesinin 
açıhtında misafir gelen Madma~l 
Mari Bel ve arkadaıları tarafındl'n 
da piyes olarak sahnede fakat fran
su:ca oynanmı§ çok alaka uyandır
mıştı. 

8 arbiye dö Sevil'in tarihi ma
lfımdur. "Bomar,e" bu ese

rini 16 ıncı Luinin saltanat günle
rinde yumıif ve o vaktin sansörü 
bunu yasak etmi§ti. Fakat kraliçe 
Mari Antuvanet esere alaltadar ol
muı Rozin rolünü kendieine gfüe 
tadil ettire~k bir emri vaki halin-

rirler. 
Kolumu tuttu. 
- Mersi, dedi, çok naziksiniz, fa

kat bu itle kendim me9gul olmayı 
tercih ederim. 

Bir kas saniye sonra mütaade iste
di. İçimden: Bu adam hiç de cesur 
değil, fakat inadcı, dedim. Korku ve 
ümidaizlik onu bana sevketmişti. On
dan bir şey öğrenmek mümkün olma
mıştı. Fakat kendisine ihtimal ki bi
raz itimad telkin etmi9tim. Daha ile
ride, belki de ..• 

Saat beşe doğru, Star ajansına te
lefon ettim. Hatfi!d ha?! müracaat et
memi9ti. 

- Bu adam zavallmın biri, dedim. 
vücudunu ortadan kaldırmalarını hiç 
istemiyorum. 

Savoy ot~line t•lefon ettim, rahibin 
daha dönmediğini söyiedilcr. Medi
son otelinde Bentley :ffariyet'i ara· 
dmı. Beraberce yemek yediğim gün
denberi kendisini görmemittim. özür 
diledim. Bana uzun boylu bir şeyler 
anlatmaya koyuldu, nihayet bef daki· 
ka sonra Hatfild'i görmemiif olduğu
nu üğrenebildim. 

Yemehen eonra, bir çok defalar 
Savoy'a telefon ettım: Saat dokuzda 
Hatfilıl hali otele dönmü9 bulunmı• 
yordu. Otomobilime at?adım ve Lau
derbck'in evine gittim. Klaksonu iti· 
tince dı,an çıktı ve yan:nıa oturdu. 
Doğrudan doğruya mev.zua gire• 

rek:· 
- Conaı Hatfild'in batma bir ICY 

Kont Almcuı rolünde B. Cevdet Erıay ve Figaro 
de sarayın ortasında ve kralın gözü 
önünde bizzat oynamıştı. Bir kaç 
gün sonra seyredeceğimiz Barbiye 
dö Sevilde.lri Rozin rolünün ilk 
mübdii böylece Fransa kraliçesi 
Mar.i Antuvanet oldu. 

Eeer dünyadaki bütün dillere 
çevrilmi,tir. Ve binlerce tiyatroda 
hali oynanmütadır. Çünkü Barbiye 
dö Sevilde öyle ,ten ve güldürücü 
bir hava içinde o kadar güzel fikir 
ve espri vardır ki btınu takdir ve 
hayranlıkla seyretmemek imkansız
dır. 

n adyo grupumuz bu piy~i se
ıA ca.rb_ft. .. ii,.>l wıo ~ua.11'....ı.& 

yetli bir iaabet yapmı,tır. Eser di-
limize Münir Hayri Eg-eli ve Celal 
Avcı tatafmdan çevrwmi,tir. 

Radyofon.i.k temsil grupu bu ese
ri haZırlamak için garp tekniğinin 
verimlerine dayanmıştır. Dekor hu· 
susunda en ileri giden memleketler 
arasında bulunan ltalyadan getiri
len maketler Uezrıine B. 'Galib Ak
man bwıtdQ dekorları yapmıştır. 
Kostümler çok tanınmış fransız 

sahne ressamı "Moris Berty" nin 
çizgilerine göre dikilmektedir. Bü
tün perükler ve abesuvar hazırlan
OU§:br. &er sahneye konurken Ode
on tiyatrosunun eserin 74 üncü ro
prizi için hazırladığı mizansen ge
tirtilerek aynen tat<bik edilmiş, böy
le gerek hazırlık gerek oynanış ba
krrnından bütün hazırlıklar bitmir;
tir. 

Şimdi mesele rolleri teker te
ker başaracak olan sanatkar

larımızın phsi muvaffakiyetlerine 

gelmi' olmasından korkuyorum, de
dim. 

Komiser: 
- Umarım, dedi. Bu herif bir kaç 

defa bana müracaat etti ... 
- Biliyorum. Kendisini himaye et

menizi istiyordu ve Biz reddettiniz, 
değil mi? 

_ Tabit. Bize esrarengiz tehdidler
Ie dolu hikiyeler anlattı. Fakat elin
de hiı; b~r delil yoktu. 

- Anlıyorum, dedim, emir emirdir. 
- Ne demek istiyorsunuz, Cerri? 

Her önüne gelenin evham ve hayalatı 
dolay11iyle polis kuvvetlerini sefer-
ber edemezdim ya 1 

- Tabii, tabii 1 .. 
- Sonra bizi besleyen şehirdir, 

halöuki bu adam Midland1ı aeğildir. 

- Beni dinleyin, dedim usulca. A
lelade .zamanlarda bu hadiseye fazla 
ehemiyet atfe~"l"'\im. Fakat şimdi 

Hatfild'e ihtiyacım var. Ona fenalık 
etmelerini ı.temiyorum. Halbuki işte 
"büyük şef" Cek Kurfilyu'ya bu va

.rifeyi venni,ıir. Bunun ne demek ol
dufunu bilirsiniz, değil mi? 

- Ne dediğ.inw anlamıyorum. 
- Pek tabit, İlk fıreatta ben de si-

ze ayni tekilde cevab vereceğim. Bu 
sefer anlıyor musunuz? 

Tenha sokağa bir göz gezdirdi: 
- Makul olun, Cerri. Bilirainiz ki 

Hatfild için hiç bir ,ey elimden gd-

Bayan Perihan Aryel Rozin 
rolünde 

k~~mıştır. Hepsi yüksek tahsil gör
mlJl serbest meslek sahibi gençler-

mez. 

- .El~ette. Çünkü artık it itten 
geçmıştir. Yalnız onun ne olduğunu 
öğrenebilirsiniz. 

- Pe~ ala~ de~i. Yalnız fU şartla: 
Gazetenıze hıç bır şey aksettirmiye
ceksiniz. 

- Adetim değildir bunu bilmeniz 
icab ederdi. ' 

Ertesi sabah, yazı masamın üzerin
de bir pusla buldum. Üzerinde maki
ne ile : "Merkez hastahanesi - 35 in
ci koiuş" yazıliydı. 

Hariyet Bentley bana günü gününe 
Hatfild'den haber veriyordu. Altmcr 
günü hasta, Merkez hastahanesinden 
Sen Luk kliniğine nakledildi. Genç 
kadın kendieini görmek ve onunla ko
nuşmak müsaadesini elde etmişti. An
lattığma göre zavallı adam tanınmı
yaca.k bir haldeydi· . ve söz söyleme
ye muktedir değildi. Onuncu günü 
kliniğe bizzat gittim. 

Bayan Bentley mübalağa etmemit
ti. Hatfild acınacak haldeydi. Bir 
h.aftadanberi tedavi edildiği halde, 
yüzü hala tabii halini almamıiftı. Şiş
kin göz kapakları güçlükle aralanı
yor ve dudaklar nadir tek heceli ke
limeler mırıldanıyordu. Bir fezlon.ga 
yatırrlmtftı. Usulca elini srlrtmı ve 
yanındaki bir 'koltuğa oturdlllD. Haata 
bakıcı odadayc:J.. 

Hatfild°' 

Silahh 
Cilaan harbinin tarilai,Fot'un, Lm>

reru' in Serman'm bi,,opalileri gibi 
eserleriyle olclufu kadar Taymı gaze
tesinde yazdıiı yazılariyle de tanınnuı 
olan yüzbqı Lidel Hard'm "Silahlı 
Avrupa" admdaki yeni bir kitab De§• 

retmiı oldujunu gazet~den ?~r~ni: 
yoruz. Tayım'in asken muharrin ılen 
sürdüğii mütalealarda tebarüz eden ge
oit bilgisi, tahlilci •e tenkidci zekisı 
ile bir taraftan, ingiliz •ene) kurmayın
ca butınlan taljmetnamıelerden çoğu
nun müellifi ohmk itibariyle diğer ta
raftan, fikirlerine kıymet verilen bir ~ 
torite telikki edildiği için gerek maka
leleri ve gerek kitablan daima hususi 
bir alaka ile okunmsıktadır. ispanya 
harbmm tecrübelerine i.tinad edilerek 
yazılmrı olan silahlı Aonıpa'mu da ci. 
han basım aynı alaka ile karplmmfbr. 

Y üzbqı Lidel Hard'm yeni eseri!Hle 
izah ettiii lltratejik telikkiler, tecavüz 
fikri besluniyen milletler için çok cazib 
görünmek iktiza eder Mitralyözler ve 
diğer seri ateıli modern barb iletleri sa
yesinde müdafaanın taarruza sarih bir 
ve üstünlüjii vardır. Ancak bu mücla· 
faanm çok fili .. diq1111m1 J'IPl'llba 
taktik faikiyetlerden "mii..id .... 
yetlerden derhal faydaleNMp bazn
olmaıı, ve fırsat dii,.- diitı••• clü!m 
cepheıinin mevzii bir ,....btmı kati hir 
hezimete ifrai edecek bclar barebtli 
bulunması lazımdır. Ba telikki tatbi
katta, ancak, ileri derecede makinelflt'" 
tirilmiı, kendine büyük bir taktik hare. 
ketlik temin etmiı latalardan '" inisya. 
tif sahibi ferdlerdm miia__., ordu-
larla tahaldaak edehilir. 
Yüzbqı Lidel Hard, sılıcıek barblerw 

de bava kuvnttleriaia u.r-J"•celrl•n ro. 
lü tetkik ederek ba cihetıe hasusi bir .. 
bemiyet atfetmekte, JnaiJt.e P,i mü. 
teca..U obmyan Frama " Rusya °"" 
dulannm deierini ölçmeirtedir: F ran
az ordusu Mkia wıedeaberi bayii i.ler
lemiftir. Scwyet Rm)'a ordu• ise ta

lim •• terbi:re Prmüf •J'lllZ kıtalan 
gı"bi tayyan '" bmldariyle ele çarlık ~ 
dularmdaa lmYVellidir. 

MWifia --Dllliphede .. mütale
alana&lıua çdmnmkta olcluiu neticeye 
plince; pnel lnum.::rlann kökleımiı 
nlrhinliii ciclcli - barb telılikeei tet
kı1 etae bile onların bundan claba az 
kuvvetli olmıyan nnıhafazakiırlıklan 

ilmin bizi tech.iz ettiği bütün ölüm alet
leriyle yapılan amanıız bir harbın ~ 
lqm9 ~arlannı u çok bdifletecek 
mahiyette: priilmik; ,,. m.iplinini " 
q.rr bnlı.-fmi ...w... ebnefİ ... 
len bir müdafiin kati tnalravemeti km-. 
ııuada mütecaviün yılabp sicleceiini 
tahmin -- ical.eder. 

Yiizbatı Lldel Hard'ın yeni kitabau, 
dünyanın gicliıi kartıamcla kaygılanan, 
fakat kuvvetine aüvenerek banw o
lan nn11etler için hilsi, tec:riihe ve :man
blon teskin ft tatmin edici bir ifadeei 
sayamaz mıyız? - N. Baydar. 

Ev lıaJınlarıl 
Taze yemi, mevsiminde 

reçel ve prup hazırlamak 
İçin Jıollannm afHqlnız! 

den toplanan ve hepsi .güzel ve me
todik milzik lt;ültürü iÖrmilt bulu
nan bu ıençlerin radyo temsillerin
deki muvaffakiyetleri bize kendile
rinin sahnede de aynı kıymeti gös
tereceklerinde ıüphe ettirmemek
tedir. 

- Kendil'\izi naııl bie ediyorau-
nuz? Diye 90rdum. 

Gayret ederek: 
- Biraz daha iyip dedi. 
Hasta bakıcı banyo daircsjndeydl, 

fakat kapıyı açık bırakmııtı. 
- Korkmayın yakında lyilefirsi

niz, dedim. Bir daha sefere yolda dik· 
katli yUrümeyi de ihmal etmezsiniz. 

-Evet, dedi. Ben.. ihtiyatsızlık ... 
ettim. 
Ağu doluymuı gibi konuıuyordu. 
Hariyet .Bentley beni vaziyette.n 

haberdar etmişti: Hatfild hastahane
ye getirildiği zaman bir otomob,lin 
altında kaldı&ını söylemişti. Bu te
kilde hareket etmesi kendisine ihtar 
edildiiine emindim. 

Hasta bakıcı banyo odasından çık
mıştı. Ona dikkatle baktım. Kendisi
ni Cek Kurfiyu'!'un adamlariyle göı'
müştüm. 

Biz konuştuğumuz müddetçe oda
dan ayrılmitdt. Ben de havadan sudan 
bahsettim. Gözlerimle tekrar gelece
ğimi anlatmaya çalışıyordum . 

On dakikJ sonra dı,arı çıktım. 
Huta bakıcının sabahın yedisinden 
akpmııı yedisine kadar odada bulun
duğunu öğrenmiştim. Saat dokuzda 
son ziyaretçiler de dışarı çıkarlarken 
tekrar odaya döndüm ve üçüncü kata 
götüren merdivenden tırmandrm. 

(Sonu var) 
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YURDDAN RESİMLER 

:TARSUSTAN BİR CGÖRÜNÜŞ 

Bu sene Trakyada 1.000 
tane a%at obasi açılacak 

Köy ıotuklarının sıhal ve 
kültürü kuvvetlenecek 

Büyük Kırkpınar 
güreıleri haılıyor 

E dime (Husuıi) - Bütün Trakyada köy ço
cuklarının okutulması ve aydınlatılması İ§İne 
önemle devam edilmektedir. Eğitmenlerin ba
pnları ıiıı~.diden kendini göstermektedir, ge· 
çen ve evelki yıllarda olduğu gibi bu ıene de 
Edirne ve Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale vi
layetlerinde azat odaları açılacaktır. 

Köyün ve köy çocuğunun hem sağlık, hem 
de kültürel bakımlarından pek lüzumlu ve ye
rinde bir Milli batan olan bu obacıhk işine u
mumi müfettişlik layik olduğu ehemmiyeti ve
rerek bunu hızlandırmak ve kuvvetlendirmek 

Bir köy 

eğitmeni ve 

talebeleri 

için bir bildirimle vilayetlere .,-------'------ - ---
yazmışbr. 

Geçen sene dört vilayette 463 köy Pazar nahiyesinde 1 İzmirde çocuğunu iki ay temiz hava ve bol gı· 
da il,. besliyen ve kuvvetlendiren 
bölge vilayetleı-i bu sene bin çocuk 
çrkarmak için şimdiden hazırlıklara 

başlamışlardır. 

Köy mezarlıkları 
Trakya umumi müfettişi general 

Kazım Dirik vilayet ve kazalara bir 
tamim göndermiştir. Bunda, köylüle
rimizin türk ölülerine layik ve bu
günkü inkişafımıza uygun mezarlık· 

lar yapılrna<sını bildirmektedir. Bu 
suretle köylerimizin çehresi güzelle· 
şecck, sıhhl durumu daha düzgün o
lacaktır. 

Kırkpınar güreıleri 

Edirnede başlayacak olan büyük 
Kırkpınar pehlivan güreşlerine C. H. 
Partisi alaka göstermiş, bu gürCflerin 

Kızılcahamam, (Hususi) - Pazar 
nahiyesinde at koşuları, piyangolar 

tertip edildi. Çocuk bayramında 24 ök

süz giydirildi. Kimsesiz çocuklara bir 
sünnet düğünü ha.zırlandı. Nahiye, de

vamlı çalışmalarla gün geçtikçe inki
şaf etmekte, yeni es"Crlere kavuşmak

tadır. 

birinci ve ikincilerine buraca verile
cek büyük pa•ra mükafatından başka 
birer altın saat vermeyi kararlaştır
mıştır. Parti bu maksadla 12 altın sa
at satın almıştır. 
Öğrendiğimize göre bu güreşlerde 

C. H. P. adına Kırklareli saylavı Şev
ket Ödül ile Tekirdağ saylavı Rahmi 
Apak hazır bulunacaktır. Hazırlıklar 
ŞOna ermek üurcdic. 

Sandalda şakalaJmışlar 

denize dökülmüşler 
İzmi.r, (Hususi) - Bir sandala bine

rek denize açılan beş kişi feci bir ka
za geçirmiştir. Eğlenmek üzere san~ 
la binenılerin hepsi sarhoşmuş, araların 
da bir de kadın varmış. Fazla neşeli 
bir az da sarhoş olan kafadarlar san
dalda el şakasına başlamışlar, bir az 

sonra sandal devrilmiş ve beppsi bir

den denize düşmüşlerdir. bir kadınla 
diğer bir erkek bOğulmak üzere iken 

güç halle kurtarılmışlar ve hastahane

ye kaldırılmı§lardır. 

Bursada ba§Q.nlacô:k 

Yalova -Bursa yolu asfalt 
olacak, otel genişleti lecek 
Gemlikte zey'tin ihraç kooperatifi kurulacak 

B~ (Hususi) 
- Valimiz Anka
radaki temaslarını 
bitirmiş ve bir kaç 
gün cıvcl tehrimize 
d&müştür. Anka
ra temasları çok 
fa.ydaılı neticeler 
vermiftir. BuTSa
nmı bir turistik 
bölge tanınması 

hakkındaki teşeb
biialer kaıbul edil
miştir. Vilayetin 
bu hususta verdiği 
rapor tasvib edil
miştir. Yalova ile 
Bursa arasındaki 
turistik yolun as
falt olarak inşası 
Nafıa vekaletince 
programa alın.mı~ 
tir. 

Şehrimizin en 
modem otel ve ban 
yosu olan Çclik
palaaın genişletil
mesi de ~as itiba
rile kararlapıştır. 

(elikpalas 

oteli ve 
bah(esi 

Otelin gcnişletil- ........ ...... ........ .. 

me projesi bitirildikten ve tasdik olun 
duktan sonra, binanın genişletilmesi
ne şirketçe başlana.cakıtır. 

Geçenlerde şeıhrimizde toplanan til
tüııcülerin diılekıler.i de devlet merke
zinde temas edilen işlerden bici olmuş 
tur. Tütün zürraıını tüccar avansı ye
rine banka avansına bağlamak husu
sunda tütüncülerin gösterdikleri arzu 
muvaf1lk görülmüş ve zürraa ziraat 
bankaarnıdan avans verilmesi esası ka
bul ~ilmişti.r. 

Bir k.ooperaıtife kayıtlı bulunmayan 
züııraa on imza mukabilind veri -
len avansın iki imza ile veri1mıeısi ka
rarlClfDllfttt. 

Gemlikte b iT zeytin iiuaç koopera
tifi ltutmak teşebbüall de nıüsbet lfü 
netice vermltşir. İktisat vcWeti bu 
öüsu.ta bfr eıtUd yaptrracak*ve on.Deş 
Haziran.da kooperatifin kurulması ge
lecek zeytin mevsimine kadar tama
miyle bitmiş olacalotır. 

Gemlik zeytin ihraç kooperatifi Zi
raat banıkasmm himayesine verilecek
tir. Kooperatife aio olmak üzere bir de 
fabrika kurulacak ve burada zeytin. 
lerden yağ istihsal edileceği gibi ayni 
zamanda zeytin danclcriınin ışJaıh ve 
muhafazası da temin oluna<:aktır. 

Zeytin sineği mücadelesi için Gem
lik, Orhangazi kazalarında bir teşki
lat meydana getirilecektir. Bu malc:
satla beş bin liralık bir tahsisat ka.bul 
olunmuştur. Bunlardan başka gene 
valimiz tarafından ta.kib edilen birçok 
i§:ler arasında M. Kemalpaşa kazasının 
imat pl~mın yenilenmesi, elektrik te
sisatına yardım olmak üzere kırk bin 
liralıık bir teminat mektubu kaıbulü, 
İnegöl bükü.met konağının inşası gibi 
bayındırhk meseleleri vardır. 

Bursa elektrik şirketinin satın alın
ması işleri de, Nafiaca devam1ı uir ~u 

rette takib olunduğu anlaşılmakta<lır. 

lımirde blsiklel 
koıusu blHI 

İzmir (Hususi) - Bisiklet fede
rasyonu tarafından tertib edilen sekiz 
baftahk bi&iklet koşularının sonuncu
su olan 125 kilometrelik koşu, İzmir 
çeşme yolu üzerinde yapılarak muvaf
fakiyetle neticelendi. Bu suretle koşu 
ikmal edilmiş oldu. 

Pazar günkü koşuda Bayram Adı
var 4 saat 45 dakikada · ~birinc i, Mus
tafa Candaş 4 saat 53 dakikada ikinci, 
Salahattin Karagöz 4 saat 56 dakikada 
üçüncü. Cihat Parlaksu 4 üncü ve İs· 
mail Gocar beşinci geldiler. 

· 8 koşunun pıwan itibariyle tasnifi 
şöyledir: 

Alsncaktan Bayram Adıvar birinci 

11 puvan, Ateşten salahattin Karagöz 
ik-inci, 24 puvan, Alsancaktan Musta
fa Candaş üçıiincü, 25 ppuvan, Doğan
spordan Cihat Parlaksu dördüncü 26 

puvan, Alsancakt:an İsmail Gocar be
şinci 39 puvan, Doğan$pordan Ahmet 

Özpulat 6 ıru:ı, 59 puvan, Al.sancakıtan 
Faik Boratıürlc yedinci 61 puvan, .. 

Koşulara muhtelif kulüplerden 17 

bisilcletçıi iştirak etmiş ve sıra ile de
reccc almı§larou. 

lzmirde k1r gezintileri başladı 

Bir raf anın, 
d~ğurduğu heyecan r 

Bütün çocuk velileri 

istasyona koştular 
Burdur, (Hususi) - Çocuk Esirge

me kurumunun tertip ettiği Keçiborlu 
tren gezisi garip bir heyecanla sona 
erdi: 

Geziye "570" talebe ve öğretmen iş
tirak etmişti. Üç gün önceden getirti
len vagonlarla hususi katar teşkil edil 
di. Saıbahleyin tren hareket ederken 
Burdur istasyonunda gö rülmedik bir 
kalabalık vardı. Halkevi bandosu e-e
zinin neşe ve &evincini bir ]cr,.t Udha ar
tırıyordu. 

:go.ıc:ult.z istasyonunda, İspa.rtadan 
gelen "50" kişilik bir grup daha iltihak 
etti. 

Keçiborlu, şimdiye kadar böyle bir 
kalabalık belki görmem~ti. Programa 
göre, kükürt fabrikası gezildi, nahiye
nin okulu ziyaret edildi. 

'Gene eksilmiyen neşe ile yola çıkıl· 
dı. Burdura dönü§!tc tren biraz gecik
mişti. Vakiıt akşamdı. Trenin istasyon 
da durmasiyle bir vavc-yla yükseldi. 
Meğer ista10yon, ıaatletdir bekliyen, 
ana, baba ve kaı:ıdeşlerle dolu imiş .. 
Meğer Burdurda trenin yolda dev-

İzmir, (Hususi) - Havaların karar
aız~ığı de~ etmekle beraber şehirlt
lerın kır gezıntileri ba~lam1stır. n u a
rada demiryolları idaresi tarafından, 
mmtakanın en güzel §Chirlerine te.IM:ıZ
züh trenleri harcıket ettirilmektedir. 
Ayrıca, şehirdeki ilk mekteb muallim
leri kendi aralarında muhtelif vas.rta
larla civar kazalaıra, tarihi veya tabii 
kıymet ve zenginlik taşıyan yerlere 
gitmektedirler. Göndetdiğim resim bu 
gezintilerden birini göstermeılııtedlı:. 

İzmir Halkevinde 
İzmir, (Hususi) - Halkevi şehri

mize gelecek seyyahlara tercüma.T'1..s.. 

etmek üzere lisan bilen l'!'P""sıere 12 
derslik bir kurs açmı.., .... r . Kursta yeti· 
şerı gençler seyv.:• tercümanlığı yapa
caklaroır. 

Sivas istasyon caddesi 
Sıvas, (Hususi) - İstasyon cadoe.

sinin parke düşenmesi i"ı?ine yakında 
başlanacaktrr. Paı:ılceler Kayseriden 
gelmiştir. 

r.U.diği ve bir;ok çocuğun yaı:alanmğ.ı: 
hakkında uydurulan yalan şehri kapx 
kapı dolaşmış. Çocuğu geziye iştimk 
eden anneler ağlıyarak istasyona koş
muş. İstasyon direktörünün sözleri ....e 
polisin ihtarı hiç birini teskin edeme
miş .. O büyük kalabalık treni deııhal 
kucakladı. Yavrusunu bulan ana he> 
men bağrına basıyor, bazıları da SC'Viın
cinden ağlıyordu. 

Büyük bir neşe ile ba~lıyan ve de
vam eden gezi böylece gari p bir heye
canıla neticelendi. 

Aydında "K avga sonu ' i l. 

Aydm (Hususi) - Halkevimizin gös.terit kolu temsille rine de
vam etmekte dir. Kavga Sonu piyesi büyük bir alaka görmüştür. 

Gönderdiğim resim, evin göHerit kolu üyelerini Kavga Sonu pi
yesinde ~eldedir .. 
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Boğazlardan geçen gemiler 
ve Akdenizle Karadeniz 

arasındaki tayyare faaliyeti 

Montrö mukavelesi mucibince hükümetimiz bu 
noktalar hakkındaki yıllık raporu alakalılara verdi 
Boğazlarm idaresi hakkındaki Montrö anlapnaama tevfikan 

boğazlar komiayonuna aid vazifeler 15 ajuete» 936 tarihinden i
tibaren Türkiye hiikümetine intikal etmit bulunuyordu. 

ltilafnamenin 24 üncü maddesi ah
kamına tevfikan Türkiye hükümeti 
Milletler Cemiyetine ve itilifnameyi 
imzalıyan devletre boğazlardan geçe
cek yabancı harb aefineleriyle ticari 
deniz ve hava faaliyetlerine yarar yıl
lık bütün mal\ımatı bildirmekle tavzif 
edilmittir. 

Buna binaen hükümetimiz boğaz

lardan geçen gemiler ile Akdeniz ile 
Karadeniz arasındaki tayyareler faali
yeti etrafındaki yıllık raporunu ala
kadarlara bfldirmit bulunmaktadır. 

Bu rapor dört k18ma ayrılmıt bu
kınmaktadır. 

Raporun birinci iımn 
Raporun Montrö anlapnaaı ve bu

nun muvakkat tatbikatı ile bilfiil tat
bikat sahasına girmesini ihtiva eden 
birinci kısmı, Montrö anlqmaaı mer
butatı metnini, Japonya tarafından an
lqmanın taadikıine ait zabıtnameyi, an 
lapnayı inızaetmemit bulunan bazı dev 
Jetlerle teati olunan notaları ve Bü-
yil:k Millet Meclisinin 31 temmuz 1936 
tarihli toplantısında Doktor Tevfik 
Rüftü Aru tarafından irad olunan nut 
kun metni ihtiva eylemektedir. 

Ticmet •emileri laa/Jantlalıi 
"-un 

Ticari gemilere ait olan ikinçi b
um i8e, İstanbul limanmm bir Jaoki
liİ. He bu limana ait talimatnameyi, 
klavw:lu.k, ietuyonlariyle tarifelerine 
metorolojik iıaretleri, telm telgrafa 
ait türk kanununun bir hüliuaını ve 
deniz ticaret faaliıyetıine ait bir ia
tariatiki ihtiva eylemektedir. 

Bu iatatiatiğe nazaran 15 qu.ta. 
tm 3ı1 iLkkinun 1936 ya kadar boiu
lardan geçen gemiler tonaj yektlnu 
4..781.232 toaa varaufbr. 

laırilteıw oe ltal7G batta •eliyor 
Bu ye:kfuı muhtelif bayraklar an

mnda IU auretle inlu•m eylemektedir. 
,a.a --'-............ • 

kalya 799.156, Rommyd77.059, 

manya 373.323, Yunanistan 341.929, 
Sovyet Rusya 338.929, Polonya 235.264 
Fransa 291.201, Noevrç 229.840 Holh
da1S2.852, Bulgaristan 133,022, Ame
rika 108.512, İaveç87 .358, Fili8tin S8. 
964, Danimarka 43. 121, Japonya 39. 
306, Mısır 24,881, Belçika23.693, Fana
ma 20.590, Avusturya 17. 308, Portekiz 
4294, İlpanya14.824, Finlandiya 2.901. 

1931 deki laaliyet 
1937 yılı içindeki deniz ticareti f• 

ali yeti ise 12.957 .364 tona varmıı bu
lunmaktadır 

Bu miktar da muhtelif bayraklar a
rasında JU auretle inkısam etmmekte
dir. 

Safi tonaj olarak lnciltere 2.601.497 
İtalya 2.167.779, Yunaniatan 1.648,211, 
Franaa 1.261.999, Rusya ı.ıı 1,351, Nor
veç 959,654, Almanya 7 54,434, Roman
ya 207,536, Holinda 469,165, Amerika 
207 ,013, Lehistan 187 ,289, Bulagaria
tan 180,379, İspanya 144,077, Belçika 
7 5,584, t.veç 7 5,086, Panama 72,372 
Danimarb 45,567, Yuplavya 57,438 
Japonya 39,220, Macaristan 18,788, Mı
sır 30,307, P'enllndiya 15,801. 

H•b •emilmyle tay7f1Teler 
laa/Jantlalıi laiilrümler 

Raporun Uçüncii knmı iae, harb ge
milerine ait hükümetleri, boğazlardan 
geçecek hart> gemileriyle muavin ge
milerin ieıtifade edebilecekleri telaiz is 
taayonlarını aakeri merasime ait .elim 
bataryalarını, boğazlardaki memnu 
mmt:akalan tron hanbeleriyle barb 
mearlıklarmı &iyaret yollarını. t.mit 
k.örfes.i ıeçit yerini ~ren krıokile
ri ibtin eylemektedir. 

Dardtlncil kmna gelince, bu da, ha-
• eeyrileferine llit bulunme.lrta w bo
fularda tayyarelere alt memnu ımnta
kaları tarih ederek Akdeniz ile Kara
deniz araamda eeyri.efer edecek sivil 
tayyarelerin tllkib edecekleri JOlları 

1 e .( A. 

Hatayda seçim kayıtları boşlödi 

Komisyon seçimle alGkah 
her şikGyeti dinliyecek 

(Bqı ı. iaci u.ylada) 

Komisyon genet-.dueteri B. Ankeri 
ziyaret ettim. Çok ~ bir tekilde 
kabul etti. Komiayonun bu ~ 
brfmmdaki fikri ve hareketi bakkm
da ajanaum aydınlatmya yarayacak 
mlOmat ietemekliğim üzerine komK-
100un aeçim lelimetiııl temin için in
tibah nizamnamesi daireeinde vazife. 
Di taınamen ve biiyük bir iyi niyetle 
görmeğe çalftıiını ft nizamnamenin 
clofrudan doğruya fWD6lıiine girmiyen 
bal '9'C vaziyetlerde ise dostça bir ıe
Dlde malıalılt m&kamlarm dikkatini 
çekmekten geri durmıyacağmı IÖyle
di.. 

Dünıldl vakalar dofrudan doinıya 
lıııomisyon nizamnunHinin üçüncü 
maddeainde uriblendirilmit aeWııi
yetleri içine &irmemektedir. Filbak.i
ka bu madde yalnız kendini kaydettir
mek ve rey vermek haklaruıdan mah 
rom edilenlerin milracutini derpif. 
etmekte, fakat mepıı propaganda hak 
kından mahrum edilmek buaue.unu 
dcrpit eylememektedir. 

Yeni Gii.n' ün Jran..ısca 
.ay/aı 

Antakya, 4 ( A.A.) - Audolu ajan
unı nhuauai muhabiri bildiriyor: 

Aııtakyanın Yeni.gün gazetesi bu
günden itibaren dördüncü aayfumı 
framızca netre baflamıttır. Bu sayfa 
•eçim i'lerile al&kaılı hıllıberlerin tercil
mcıeine mahsustur ve kıomiayonıu yol
au.zlu.klardan haberdar etmek içindir. 

1 ıkenderun aeçim biir08unda 

Antakya, 4 (A.A.) -Anadolu ajaft
•ını nhususi m&ahabiri bi-ldiriyor: 

Bugün lell'enderunda kayıt b~ 
tnınc:la reiıin müsaadesiyle iıki mt ka
dar hazır bulundum. Miirac:aet edenin 
evveli nüfus kağıdı görülü.yor. Soma 
reia tercüman vasıtuiyle keadieine 
hangi camiadan olduğunu söylemek 
latwtitini ~ '9'C aba.an ce'flllllba 

göre kaydı yapılacak h« camia içiıı ay 
rı renkte mevcud bir .eçici kartı veri
liyor. 

Tercüman suali arapçaya çevirdi
l.inden bunun evveli tüNçe yapılması 
~ ttlrkJıer tarafıodan müracaat ba
zıırlaamıftIT. 

Kı>miayon adaındatı ıeçim mUfet
tiflıiğine aynlan belçikalı Lagranae, 
'-na bunu tanin edeceğini söyledi. 
ı..cr-ce bana beyana.tında, yalnız lra
ylt ve rey vermek husu.unda tazyi.ka 
maruz b.laaların değil, bu itler için e
velce de bir tazyıika maruz kalanların 
tiki.yeti diıklıcate &lmarak tefebbiiate 
bulunduğunu bildirdi. Bu beyam.t 
dün gen.el sekreter B. Anker tarafın
dan yapılan beyanatın tersine olarak 
kıomiayonun her nıe suretle olursa ol
sun seçimin serbest aurette yapılması
na mani olabilecek hareketlere müda
ha~ye mütesm.yil olduğunu göet.er
mıittir. 

B. Laeranj nilfudu azadandır. 

lıkenderun'da kayııd 
muameleleri 

Antakya. 4 ('Hmuel) - Hatayda inti
hap faaliyeti 3 mayısta baflaınıttIT. 
llılıı: it bataylılarm cemaatlere göre 
lraydediımeaidir. 

3 mayl8ta lueaderunda yedi ,._ 

den kayıd ifine bafl&amlftl\". Bu tube
ler Karaajaç. Sarı Seki, Ar•ua. leken. 
derwuın Yenifel!.ir ımball.U. leken
denuı kiliH ve Asteı1 maballeei, laiı:e. 
derunun Cami ve Kamp mahalleleri ve 
ıene lalr.enderunuıı Hamidiye JD8ıhal
leeidir. 

S. ıubede MiUeıtler cemiyeti seçim 
kıoasyonuodan ayrılmıf biırer mu

rabbM bukıamllktacbr. Dört may• 
çarpmba ıünil. Kırııldıaa kuaamda, 
Kırlkıbu. BoZ'tepe, Muradpqa olmak 
iken iiç fUbede kayda baflamnlf bu
lt}DID91rtachır. Halk intıizam ~ lı;a.. 
yıd IDMaalline O.ıkıodic. 

Küçük antant konseyi 
dün Sinayada toplandı 
Son enternasyonal vaziyetle alakalı 

meseleler gözden geçirilecek 
Bükret, 4 (A.A.) - Havaa ajamı mulı.birinclen, Küçük MJtant 

daimi komeyinin 35 inci toplantı.ı evvelce teebit eclilmit olan 
Pr ... yerine buıün Sinayada Mtedilmiftir. Bu tebecldüle küçük 
antant deYletlerinin çok nazik olan çek meselesine müdahale et
mek ister görünmesinin önüne seçmek arzulan üzerine brv veriL 
mit olduiu aamlmaktadır. 

C. H. P. Kamutay 
grupunda 

( B&JJ ı. incı sayfada) 
ten ve eaularmı da hatırlatmak sure
tiyle Atinada imzaladıkları munzam 
muahedename muhteviyatmdan b&h
aetti. 

Bafftkil CeW Bayar, yunanlılar 
hükümdarı Maje6te tkinci Jorj'un he
yetimizi nasıl samimiyetle kabul etti
ğicıi ve Şefimize karfı derin bir mu
habbet ve ali:ka ee>.terdiğini söyledik
ten soma Atatürkün Selinikte içinde 
doiduldan evi ziyaretinden belweder. 
ken SoJAniık prbaylığmın ibraz et
mekte oldufu çok dıo9tane ali.kayı 
IDft'NMlniyetle kaydetmif ve yunan 
deYlet reisi ve biikümet tefince izhar 
ve teyid edilmİ.f olan samimi tefriki 
aıeW kanaat ve kararlarını, ve doet 
yunan hududları iç.inde, her zaman ve 
her yerde, neci.b yunan milletinin ken
di pJwmda tüıık miLletine ve tüıılc mil
letinin Büyük Şefine kartı ıöeteıdiğ.i. 
fasrluız sevıi tuğyanları taaıhürleri
ni tuvir etmi,ıir. 

l' apdan ıaah.i.irlerin derin 
ınanUı 

B-.vekit bu muhabbet adrmm Şe
fimizin, bütUn türk milletinin ve cüm
huriyet hükUmetinin nrdq yunan 
milletine, onun ha.fmc'.tli hükümdarı
na. kıralbk htlldimeti reisine ve kıral· 
lık bülriimetine kartı bealedikleri sa
mimi duypılU'Jn tmn bir iniWıaı oldu-
ğumı w bu suretle tecelli etmekte bu-
lama 'N hep ~e denm edecek olan 
ba tilrk - yunan tıesahlkatının Balkan 
mGtteıfik w dıoMlan anamda )'8ll1'aa 

mOnMeti8ba iyi bir timuli oldulu* 
sır-.iyle anla1mıftır. 

Befvekil CeW Bayar, Atmada imza
lanan munzam muahedenameııin bu 
dnrede, Kwnntaya wnulacağuu ~ 
Partimidn twnamen ı.+Jıdue.aiubar 

w eıemlftir. 
~lin bu beywtı Partide ha· 

raredi w ll&reldi Mbtlark brfrı.. 
~· 

Belgrad~ 
Banu m6tellkip ı.,.,eıllıiı, g ...,.ta 

Dr. Aramla birlikte BeJcradda bulan
mai ben &lGmtbdeki cmm .ene 
Anklndan hareket edeTeılc, Yueoeln
ya Bapekilin.kı, lyl hlııtıntı hepimiaift 
g&ıilllerinde mllhfuz bul~ ziyaret· 
lerini iade etmek ve ıimat Balkan 
mGtteükimb olan necip yucoüav mil
letine tUrk milletiain selam ve mu
balıbetlerini gödinnek ile mesut ola
cağmı ft di~r Ba'1alın müttefikimiz 
Romanyaya kartı bu blhtiyarlık ,.._ 

Bu abalı saat 9.lS de B. S4ıoyadi
noviç ile B. Krofta. Sinaya'ye 'V8Sıl 
olmu,lardr. Kendilerini istayonda 
R<>maftya hariciye num B. Jtomnen 
istikbal etmi,ıir. 

BB. Stoyadin~ ve Ktofta, kınl 
arayına giderek ı.u.uet defteri imaa
laınıtlar ve eonra bat vekil Patrik Mi· 
ron Kri.ua'yı ıiyaret etmiflerdir'. 

Gene bu uıbab iki devlet adamı, bu 
ıene Romanya hariciye nazH"ı tarafm
dan riyaset edilmekte olan küçük 
antant kon.leyinin mesaieine ittirak 
etmi!lerdir. 

Saat 10.45 de konsey, ilk toplantı
ıına ba•lamııftır. 

?lüzakere edilecek baflıca mevzu
lar, 'unlaTdır: 

1. - Habqietan futubatınm tanm
IDMı lehindeki milletler cemiyeti ka .. 
rar sureti, 

2. - An,lu8dan, ingiliz - italyan 
anlafinasmdan ve fransız - italyan 
miizakerelerinden eonra beynelmilel 
vaziyet, 

3. - :Mac:ariatan ile bir yakmlık 'ril· 
cuda ıetinnek imklnı, 

4. - Ekalliyetler meselesi. 
Bükreften gelecek olan kıral Xa· 

rol, Sinaya pta.una aabüıleyin vasıl 
olacak, B. Stoyadinoriç ile B. Xıof
ta'yı kabul ve hariciye nazırları te· 
refine kınl ıaıo.unda verilecek olan 
ziyafete i!tir•k edecektir. 

Küçük Antant H MOIXJIÜlan 
Belgracl, 4 (A.A.) - ltüçilk ant

antla Macari9tan arasındaki i' birliii 
hakkmda Vreme gueteaine beyanat
ta bulunan dlf babnı Dö itaya cte
miftir ld: 

.. _ Bk, Wıslm ..,..,....,, .ul,e-
tln lslAı fıi'1ı çok bllytlk bir iyi ni
yet meftaıd oldufumı W.t ettik. Te
emGfle g&-6yona: ki bu ndideld p 
rllpneler yavaş ilerlemektedir. Ba da 
biı:im kabahatimiz değildir. Bi:z, ma
car ekalliyetleTine yapılacak maan» 
le meaelıeainde iarar etmeie mecba-

maelenin ~ ....._ __ 

t r re t« clıetDclk.• 

tan~ eo t '** yapeıce4rhrmı 
.&yh;mıip. BllpNirilin ba .&.a ı l'iul 
alık •'• tMib etımlftir. 

ltalyanın Jlonıra m•...,.,_.. 
ne ifdrGld 

BafnılrR. bundan eocıra lo&di g6n6n 
diğer Mdilelerine DAJdederek, İtalya
nm Borular muıkaveleeine i2tilıakınm 
ti.irk - İtalyan doatane müDMebetleri
nin yeni bir tealriiril mmlsı iberinde 
bü&.aa tevakkuf eimiftir. Gtjıp u&
aı bu hlıber Gserindeki memnuniyetle
rini de aıkıtJa g5etıermiflerdir. 

Roma ziyaretinin ikinci günü 

Hitler ve Musolini 
bir buçuk saat süren 
bif konuşma yaptdar 

(Safı ı. inci sayfada) Hitler Mühip mabedi baricell aey-
ıelmit ve meydanda saflar tepil et- rettikten sonra içine ıirmit ve kral i
mit olan atıkrt kıtaları ve sarayın kral lünci EmonueLin ve birinci Humber
muhaf ızları tarafından aellınlnmıflar- tin mezarlarını nui renkleri tafıyaıı 
dır .. Adolf Hitler" ibaresini havi defne 

I>Uçe, İtalyanın misafirine tabsia e- dalından iki büyük çelen koydurmut
dilmit olan apartmanın aolanunda B. tur. 
Hitlere ziyaretini iade etmittir. Bu e&- Hitler buOO.n aonra meÇıhul ukerin 
nada nazırlar, bekleme odasında kal- önünde eiilmeık liızere otomC>biline 
mıtlardu. bİ11mİf ve alay V enedilt meydanına 

Saat 15 de alman nuıdan Fon Rjb. doiru hareket etmiftir. 
bentrap, H-. Göbbet., Hücum kıtalar• FQfiat milialerinin telônu 
tefi Himml•, Krinal sarayına gelınİf- V eoedik meyduuoda bit' murabba 
ter " bekleme odasmda intizar. h~in.. tıefkiıl eden birkaç bin f.p.t ıni.liai, 
de ~kı~ İtaı,ran nuıriarıaa UtibÜ bindiaaleri arabama içinde ayüta du
etmifleıdir. ran Fiibrer le :MU80liniyi. haaçecleri-

Hitler ile Mueolini anıamdalı:i mil- ni havaya IWcbrarak" "'A ooi• diye 
l&lrat eaııasında alman ve itıayaıı na- ha)ISllWak ~· Hıitler 
.swları aaraym birinci katmdki aı&ooda ile :Mueolini -.ıarınıda kalyan ve al
görüpneıkt. idiler. mmı nurrtan oldulu halde alır atır 

Saat 10, 10 da Hitler ile Musolini o- Mı.idenin merdiveolerini ÇMnwP baf
tomobille saraydan ayrılmıtlar, nasır- IMMtl•ıdır. P'Ubrec ile Duçeniın wb
larla diğer ricalin bindiılıcleri otcJl"dııiıl larmda elhrinıde defne cWından bG.. 
ler bunları takib etmitlerdir. y&lıc bir çelenk bu.ıunan '9'C Mitler ini-

Alay, Panteona doizu bu'eket et- fonm.mı tırfıyaıa dört eaılııi almm mu-
miftir. hllbıid &ianekıbe idi. 

Panteon meydanmda Meçlwl a.kere ~· 
Saat 10,30 da Panteon meydanına Hithr ~enlr.iırı yerine kMmffma 

geldikleri zaman Duçe iJıe Fiibrer be- biuat yardmı etmıift.k. Hitler He Da
lediye reisi ve etiler hıUllıDmet ~ çe bir mOdılet liikit KtÜltell eoan fa
~ tMal'DdNa r " ' =•' a.. liırt lleilW 'ı m. lızıin mu ı ili-

Toprak yazımı 
bi.tmek üzeredir 

(Bafz ı. iaci •-,lada) 'met fac.kları .e ferağ ve intikal mu• 
end için inimalar ..._. ftmiftir. Ye- mekııeriıün W.Çi1 euirilmeemai ve ta.o 
ni kaaua. her ne bıdlıır' kıjiDilt .-mı kib ol•,,....,,.,,.., yibüoden de vergi ka
tecketımemit iee de, lnd n ~ yıtılarınm Mil mükellefleri tabit ed~ 
aebepJıer dolay•iyle, ımıbeulıkı 1-ara memesi, bil' tacaftan vergi matrahl .. 
ufrayan eruiye aid verciılerde, ı..ar rında insicam teminine ve diğu t.a.raf
derece.inc göre, •ercinin ...,...... tan baıkilıct vugi mükelleflerinin ~ 
kaıdM' indıi.riılmeelni temin eden ~ layi*la bulaamuına mani oJmalrta 
leri ihtiva eylemekte w 'ftSiyi aram •am eylemiftir. 
hatı:latı il alflkalandınnaktadll'. 2 - 1924 yılından itibaren memım. 

Erazi verpi kanununda yapılan bu tin bazı yerlerinde yapüaıı mev.zii tab. 
lüzumlu w yeriode olan değitikli1der, rirler, bu yerlerde verginin yeni kıy
mevcud erui kayldlarmda.ki bosuk- metler üzerinden ve doğrudan doinı
luk, eksiklik yüzünden, hem mükellef- ya asıl mükelleflerden alınmasını t~ 
leri n hem de bameyi tamamen tat- miıı eylemif ise de, eruiai tahrir ~ 
min edetneme«it<e idi. Çünkü verıi, len mahaller mahdud olduğundan au
memleketin muhtelif yederinde biri- fedilen gayretler, erazi ve.rgiei mükel
birine benzemiyen es•lar üzerinden lefiyetinde mevcud bozuklukları 1Jü.. 
tahakkuk ettirilmekte ve bu esHlarm tün memleketten kaldıramamıfttr. 
hiç biri. ihtiyacı k_ar,tıhyacak vaziyet- 3 - İetill ve yangın neticesinde .e~ 
te bulu~ ıdi: . p kayıclları yan~..a ve kaybolan ve tab-

ı. - :M~eketm ekser yerlennde~ e- riri yaj>ılamıyaa fel'lerde erui vergi.
razı verglai, 1859 da h14l&nılaın tahrire ai, buhı nabilen tekalif cetvellerine '" 
ietinad etmekte'dir. Her ne kadar eski diğer mal\ımat: ve veeikalara göre tesiı 
mevzuat, erasi kıymetinde zt1ma11 ile edilen kayıdlara iatinad etmektedir. 
vuıku bulan yüımeu.Ieri, ferağ kıy- Hec ne kadar bu gibi yerlerirı aaym 
metlerine nazaran t&lcib etmiı ve 1925 çok azaltılauf ise de, ver&inin gerek 
de de para kıymetindeki tahavvülle- tahalakukunda ve gerek tahsilinde bü 
rin, 1915 aeDHi erui kıymetleriııilı 8 yük ~dukların ve fula tiıkiyetleriıı 
mieline çlkarılmaeı suretiyle ıalahma mımtei olaıı bu kabil mahaller gene 
çalifılau• i9e de; satılan erazi ile sa- mevcuttur. 
tdmıyanlar ar•lllda hUMıle gelen kıy- 4 _ Kars ve Çorbu viliyetlerindekl 

yaret etmek üzere f-.* partieinin 
merkezi olan Liktıör sarayına ci.1mit
lerdir. 

Duçe ile P'Wuer •bbrmdmı ıelen. 
"YOn Riıbbentrop, Ciuıo. GCSbbeJa, Him
mler. Alfieri ve Buffarlni ile birlikte 
Uktör sarayına airmiflercllr. 

'Yenedilc .arayuada 
Ölleden bir Uç da1dA nel P'ilhrer 

refakatinde Almanya Hariciye nasın 
von Riıbbenttop ve null'lardan Hee •e. 
Göbbela olduğu halde Venedik ~ 
yında Duçeyi ziyaret etımiftir. 

Hitler.in V~ IUafmda 11-.o
liniye yaptıiı siyaret haWrmda Stefa
ni ajamınm netnıttiii bir tebliide iıki 
deYlet adamı aruudlri mW•k#m bir 
buçuk saat de.am eeııi.ii biıdiriWllıcteD 
sona denıiHJOt Jıi: 

•Dlter tandot&ll w,._,,,. ....._ aa
arları llııi memı•et arMIDdallil daet
Juk ~ .. .ı içiade llDendi ~
ne aiıd meeeleler heriade uan -,.. 
faydalı konı.-lar J"P"T--. 

MilıNI' aailam 
Alyl'K& RoytıeR göre, baciiD Bitler 
il tali•' .... ,,...,. .,,. .. 

-ı..ta. Bedia - ..... • rılnln 

berbaaci bir 8Uretle oluma olean lrati
,en zaafa utrad&iı J&'lllemer'ııi • 
Bu cibot gerek iıtal7911 pre1r llmmr 
m.tıfillerinde M>eyan edilmektıedir • 

(elviyei selise) erazi vergisi, tahrire 
deği.l maktu bir esasa ieıtinad etmekte 
Ye bu viliyetlerdeoki erui verpi mü
kellefiyoti memloketin diğe-r mahal
lerine hiç betızıemmcıkıtdir. 

Vergi matrahlarındaki bu imicama• 
lığı tamamen ortadan kaldınnak için. 
memlekette umumi bi.r eıazi tııbıririne 
ihtiyaç oldufunıu faıkat 762 bin kilo
metre murallbaı olan memledretimizde 
bütün eraziyi tahrir etmenin ne kadar 
biiyak bir emek ve ne kadar fazla bir 
wafa bağlı bulunduğunu anlamak 
zor değildir. İfte hilkilmet, memleık• 
tin bazı yerlerinde matrah ve pil iti
bariyle biribidnden faıtiı olan eıul 
-.ergi.ili mükellefiyetinde bir birii.k te
sia eylemek ve bu iti pbuk w katt bil· 
t.a.rzda halleıtımek için bundan iki yıl 
nıe1, iki yıl içinde bitiriJme.lı: men. 
memleketin her taraf.rnda birden, ... 
mum! bir en.si tlıbririne blıtlaaıa kara
rsu alauftı. Buelln de, imparatorlak 
dnrincle 50 lriisuır sene içinde ı.,an.. 
lamıyan tmrir itinin kanuni müddeti. 
içinde. iki yılda, bidrilecelini öirea... 
mİıf bulunuyoruz. 

Yeni erazi tahriri için bamenin yap 
tıtı fcıdllıkirhk miıkdarı 3.250.000 liray.ı 

•ı '$+-. ~--. mnrlclNtin blır. 
'r'flı 

1 

le, ... iuüı aynı yıl bJmeıd• 
ri ibedn6elı .ı ..... mı ft binnetice 
er&Iİ Yel'Jİai yükilnU.S, mükelleflerine. 
.,nı eualar dabi.linde daiılmasııu te
min edecektir. Büyük bir murafla e&
de edilen bu mWıim. ..e bayıırlı netice
nin. bütüın verıileria1kindeıı fu:la olm 
eırui vergıiai milkelleflel'ini, huau•i)S
le kayltiyü, ae.vindi.receğinde ve 'imdi 
ctirü&en b~ok aıorlukları da ortadaa. 
kaılıcbracağmda pıpıbe etnUJ9rUZ. 

* 

Bunutıla benıber itaı,wı beıwtm
da hafif bir endife hi98edUmektedir. 
lılezkQr mebıiller, ATUStaryaımn .Al
man.ya ile biıüfm-i netic:minde, H"lt
ler hududu tlıbldal etmiyecejiae dair 
'ftıdiği aöri tuttuiu urlııdmle, ıtaı,... 
llll1 Bemaıddalri -*uJcen nnyeti
nin bti,,en uafa utnmafacaiı kayd-
olummıktadır. Erad wrciai. eeki derirlerde, blır. 

ÇeluMlo•;JG......... ~. devlet Yergileri içinde 

ımbfillerl Çekoelonkya mübim bir yu ifca1 eunekte idi. Ba 
e= mllnıhasrrm istiprl rmhiıy: doriderde, erui bütün 9e&'Vetiesia. 
bahiıa mevsuu edildiğini söylemekte- membaı sayılıyor ve bu mıed>fıdan ali
dir. nacak ~inin emin, sağlam ve verm 

Bununla benıber öyle aMIMdili)'CIC' fazlan miikıcllefi tarafından bqlrala
ki, Mueolini alman ietoe.kleri W,ıam- rma devri de kolay olduğu iddia edili.o 
da bitaraf kalmaya mnade olınakla be- ::r;mtu. Hall>uıld umanla bu kabil ti-
1'8ber bir Modm vivendi buluamaaı kirleriın, hakikate .....,.,,., u)"'Mdıjr 

ve eervetiıı yalruz eruiden basıl oım.. 
yolunda Franaa ve lncilt.erenin ya.,.. dığı •e devlet varidatının tMDIJmınm 
catı aiy•l tefCbbU.C müzaharet g&- delil, hatd. ehemiyetıli biır kımıııım 
tıerecelrtir. bile bu membadan temin edümesine 

Her halde, Mitler ile MU901ini ara- iD*An bwuamadığı anlaıılm.ıf ve eza. 
slftda vuku bulan eoa mUl~ttan beri si wrgiai, deYlet 'ftll'gileri içinde lrıeo-

1 bl.dt.e ı dieıine verilmek i9tenilen ehemi.)SOtl 
cereyan e en ler talyanın me..- ~ .. Y•'Af kaybeylemiftir. Şimdi ba 
kiini kuvvetlendimıi9tir. verp ibrçok memlekeıtleıde mahalll 

Cimnaatik ,enlikleri bir verei vaziyetine gi.rmit bulunmalt
tadK. 

Hitler ft Musolini aat 16 da Cen
tocdloya ıelerek fa§i.ı geaçliğinla te 
ıahürlerinde bulunmUftur. E'Yftll 
ıenç fq.iatlerin mitralyöz" toıiçu a
layları geçmiı ve Met aÇmıttır. 'Genç. 
lerden mürekkep suvari alayları yiik
Mk binicilik gösterileri yapmflaldrr. 

Nihayet SO bicı ıenç f.,ietıin yaptı
ğı muazzam Mılıceri hareketler .uku 
bWmuttur. Bu elli bin kitinin muhte
lif aNeri sınıflua mensup alaylar ha
linde miiteaddid defalar toplanıp da
fdmalarmı Mitler derin bir allka ile 
9eyretmift4r. 

Kxa1 bu aqmn Mitler ,.ıefi• Klri
nat sarayında parlak bir siyafet wr
mit -.e Jıiyafette Mıu.oıiai ile kalymı 
rac.ti w alman nuwlan refilralariyle 
birlibe buır bulumnu,ıasdır. 

Klr.ı Viktor lrcmnı•l ve B. Mitler 
n,.feı1ıte wnknl nutukJar tcMıi et~ 

-.a-. - mmılebt --mdaki c1-.. 
lak -.e 7MmJaiı tebark etticmifler-
dk. 

Sat 22..10 u l*u seçe Hitl• Na
polife hareket tıt:mit w i9tmyonda 
lıhaıQıliDi tarafmc191a M,_.,I O Si • 

Filhakika, mahalli idarelerin ihtiya
cı ilıe bu idarelere tahaiai icab cdesa. 
varidat diifünillünce, erui veırgiainia. 
mahalli idarelere bıraıkıılmaaının ıu.u. 
ra geJmeımeei kM>il değildi.r. İtte era
zi .er.pinin, eliler vergiılerdeo daha. 
riy.ade F-e çarpan maballiliık vasfı. 
billCle de bu verginin hususi idarelelıe, 
devrine Amil olmUftur. 

Ancak hükümet, erazi vcrgiaini tı. 
...ı iclaıreleıe devretmekle beraber blı 
"rciye dair yapılması liz1111 gelaı bö
tiin •lah tıedbi.rlerini almağı iıbma1 ..,. 
memiftk. Bu ıslahatın bafında, bamo
ce yapılan büyük bir ~lala mey 
daDa selen bir umumi erui tiıııbriri y• 
ümelrtadw. Erui ver.giai kanununıclm. 
aten icllb eden bülıün yeniUlder CW. 
welce yapı.1mıf ve mükelleflere göe
teriJme.i mümkün olan bUtüıı kıola,
lıklar nuara alın1m1 olduğundan ıaı.. 
hat tahric ile tekemmül etmektedir. 
Yeni tahrir, yeni ve çok iyi eeuları ib
d.ft eden erazi ver.giei kanununuıı iyi 
bir tar.ada tatbikini temin edecek •e 
lllllbalıH idareler de emin, sağlam bir 
rrwnbeclMt kolayhlda varidat eJde • 
... olMriEl•dlr. - "" 



• 

Arnavutluk bayram yapıyor 1 
Polis 

1500adel .......... id Yatak ve yaıhk kılıfı 
ah nacak 

CJ..,KC 
Enmi1et U-MiWGrlliLden: 

ı - Elde mevcud numunesine 'ft 

prtnameainde yazılı naıfları dalı. 
ılnde sablta memurlan lpa 1.500 aded 
mupmba kapalı zarfla 6. 5. 938 tari
hinde Mat 15 dıe mGnlre•,a konul
muttur. 

2 - Beherlnıe ı 7 Hra 50 kul'Uf kıy
met bitilen bu mu......,.lara ild prt
nmne,t almak Ye n•ıınaneainl g6rmek 
ieteyenleriıı emniyet umum 111üdüdL 
iii Atin alma komiqoawaa müıac:aaı
ları. 

3 - Ekailtmeye girmek isteyenle
rin 1968 lira 50 kurutluk teminat mak
bws ft1a ı.nı. mektubunu muh~ 
teklif mektublarmı ve 2490 ayılı ka
nunun 2, a Ddl macldelerinde yazılı 
belgelerle birlikte eblltmt giinil sa
at 14 de kadar komhyona teslim et-
melerl. (1130) 2297 

an-K..w c..ı KonwtenWs 
Satm Alma Komia:ramınden : 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtaatı iıbti"'°' içio açlk ebikıme
ye konulan 8000 metre yatak ve ya.atılı: 
kılıfhiı be.se ebiltmt pnü Wtekli 
çrlrmadığıridan 2490 numaralı kanunun 
43. cü maddem mucibince eıbikme ocı 
gün uzatıknıttır. l!lmlltmeal 12 m&7J8 
1938 pe~ ,untı uat 14 de Anki
rada Y eni!ehinle Onmtl kOr\alda ıe • 
nel kcımutanlı.k utlD alma kıomiayo
nunda yapılacaktır. 

2 - Besin :m.ubMDmtn bedeli (3040) 
lira. muyakJcat teminatı (228) liradır. 

a - lartıpamcei berciln komiayonıda 
&örülebilir. 

RALKEVLERI DERGiSi 
Ulkü'nün ınay,ıs 1938 tarrhli 63 

tlnetl aayıır çıkmıttır. 

'IUnl Zogo'nan Konta Apon7İ ile eolenmai Jolayui~• büyiiA Milli elbl•mni giyrniı bir .ama-
pnlilılere aahne olan ArnaoaJlafun ptqiıalah Tiran ı•larinJen vatl t~a, modern bir tliklf 

FJdiven alınacak 
Emniıet u ....... Müdirlllibdm ı 

4 - ı.t.ldilerin kanuni vni.kalarile 
Ye teminat mald>u.dadle birlikte mez
k\ir ıiln n aaattt komiayooda bulun-
maları. (1304) 2628 

Falih Rıfkı Atayın (23 Nisan) 
adlı makalesinden sonra aırasiyle 
Mimar Sinan'ın Hayatı - R. M. 
Meriç. - Abllld dlltüncenin di
namizmi - F. Raub (Çev. Z. F). 
- Ortıanman Türk - t.ıam dün
yasında Köleler - Prof. A. Mez. 
Çev. (Cemal Köprülü). - Ameri
ka Soeyalojiai - Niyazi Berkea. 
- Osmanlı İmparatorluğunda 
Toprak meselesi - Omer Bar
kan. - Oyuncular (Tiyatro) -
Nahid Sırrı. - 1937 Yurd eko
nomlamden bası rakamlar - K. 
U. - Xaybolmryan I9ıklar (9iir). 
- Fenlye Abdullah. - Ölümü
nün 1UzüncU yıldönilmü müna
lebetiyle Çıngu Çokanoğlu -
Abdülkadir inan. - Demir ve 
ehenıiyett - B. D. - Bir okuyu
cunun notları (Chalipine - Bir 
Fnnaıs Piyeei - Ud yeni mecmua 
l~in) - Nahid Sırn. - Halk- J 
n'lerlndı btrls çahpnalar ve be
liren deterler - B. Kemal Çağ
lar. - Halkevleri ne9riyatı -
Bir Turna kanadında (tiir) -
Cezmi Berktin. -

bir •ôriiniif malıinaa lnıllam70r 1.600 takim mamul 
yazhk elbise ahnacak 

Arnaınwllalı parlamenıu. toplantı ltolinde 

AmaaaJlulııa tarilıi ...,.,.,. o• 
pİloralı lftllllM1'alar M.a Jejil
tlir. Yııltlırtlıılıi rainwl• lilrltl• 
mmanuwlan Wrna Wr ltiMrla 

..,.,. 6ir tfl6icd ........... 
•örülii70r 

1 - Elde mevcud nDmuneclne ve 
prtnamede yuılı vaadları dairesinde 
zabıta memurları için uı 1400 çolu 
1500 ç.iıft eldiYen 20.5.938 cuma ıünü 
aut 15 de açık eksiltme uaullyle sa
tın alınacaktır. 

2 - Beher çiltılne 245 kurut fiat bl
blçilen bu eldivenlerin nUmuneaini 
g&rmek Ye prtnl'!'Mlni almak iate
yeıılerin komlayona mllracaatJarı. 

3 - Eksiltmeye prmek iıteyenle
rin 275 lira 65 kuru'luk teminat mak
buz veya banka mektubunu ve 2490 
Myılı .kanunun 2 • 3 ctl maddelerinde 
yasılı betcelerle birlikte eblltme gil
nO aaat U ,e kadar komisyona teslim 
etmeleri. (1316) 2636 

Jandarma··. 

Çamaıarllk ve astarhk 
bez alınacak 

Ormaa K...... c.e.ı IC..ae•n
lık SMm Alma KamM,onUlllıelaa • 

1 - Orman koruma genel komutan
h.k latutr ihtiyacı ~ln kapalı lllrila 
eblltmeye konulan 1600 takım ma
mul yulık elbiMye iatekli çıkmadı

jmdan puulıp ~vri~ birinci ve 
ikinci pazarlıklarında da talip auhur 
etmediilnıden pasarhjı 10 mey• 988 
salı lilftü Mat ona bırakdmıftr. 

2 - Puerlılı Ankarada Ytni,ehir• 
de Onmn lıı.oruma genel komutanlıjı 
aatın alma komitlyon11nda yapılacak· 
tır. 

3 - Mubammeu bedeli 8240 lira o
lup mttalabt teminatı CSll llradır. 

BlBLlYOGRAFY A: 
(Andre Miuenard: lnan ve 

ildim = L'homme Et Le climat) 
Şevket Aziz Kanıu -. (R. M. 
Meriç: Türk Tezyini sanatları) 
A. Caferoilu. - (Ludvig Fete
ke: Palain Nikolaus :E.terhazy'
nin Arti•indeki Türkçe yazılar 
Orban §ailr. Gökyay - (A. Ca
feroğlu: Uygur Sösliliü) F. A. 

96 aayf a olan derginin fiatı 25 
kuruftUr. 

4 - futatmeei --- --.yon- -----------
da cörülebilir. 

5 - 1.teklitıerlft kanuni welb n 
ilk teminatlarlle birlikte meskilr atın 
•e aatıte koml9yonde bulumnaları. 

(1303) 2627 

Kazalar 

......... o.ili Km ......... ,..,,. ......... 111 .. • D-1-...I! D-.!-1:~ 
-.sma.AMK.omi.,ıan._ ı """"" im • •llllCL Girıeııa-re - .. - ı 

Elektrik tesisatı 

ı - Bir metrealnıe 7lnbl bet k11f11f o,_ ~ a..I "*-....._ ı - Gönen k•lbumm elektrik te-
fl,at tMmin edilen (Ud yi1z dokuz tmclln ı ılub 50312 lira 43 kuruı kefil bedeli 
bin) mea. nasf Ye &meflne UNW1 ı - t.tanbul, B.ana. Bol•. Ankara, ile tbiltme~ konulmuftur. 
çanaprlılc Ye aatarlık bu 23. 5. 9S8 S..an, Oireeuıı. Tre.an. Burdur, 2 _ Ketif evrakı, plan ve ulre 5 &. 
pbat'teei glnıll mt onda bpa1ı sarf Tarwı mnldlertadt onmn llloruma ra mukabilinde belediye dairesinden 
maliyle aatm alınacaktır. lntaJafmda ealella. l8te w lllıW Mlba· 
2- ._,...._, (lkl ya. al~ lkl) ya,..,.... ı..ua ....., .... .,. llwb aJmacaktır • 

.... ~ ~ .. ·- ..... ...... ...... .... .._ ...... 11.1.938 ~ g&-
rilıblftr. melr kete telıdt .,.,. latlta ltlNd,,.. ntl _. il de btl9dlJıe wUmeai baaa-

3 - Eksfltmestne girmek ffteyente- le ordudan ayrılaılf olan yD.ıbafı ve runda yapılacaktır. 
rin (3862) lira (50) lrurufluk ilk te- tepnenler lldncl ınuf )'lldek ıubaya 4 - Bblltme kapalı ıatf muHy~ 
mimt -kbua '"7& banka mektuba 1arda edibi n ülald ft9ıflan mu.- dlr. 
w prtnmıecSe yanlı Mlllralar mub- lt olanlar ücretle veya ihti7at aubay 5 _ Munkkat teminat mikdan 3771 
teYf teklif mektublannı belli ıGn ... aıfatlle aJma-klerdır. S. htamete -~ ti 

4 at dokusa kadar komisyona ftl'lllit ol- ınek iıteyenlerin müracaat esnnm- ra ır. . . . 
maları. (1~'0) 21616 daki vaı:iyetini g&terir iki kıta fo- e - Şartn~~in 2 ıncı. maddeeınin 

totraf ını 1aaa bir tercOmel haliyle E fıkrası mucıbınce tahbler ehliyet 
ınufatlal ldlnr-lftl. 1&rill adi.unl ha- "911tt1arıaı göetereceklerdlr. 
Yi istidumı taahhildlil olarak maym- 7 - Teklif mektublan 18.5.938 çar-

a..-L-~ M.-T.-.- Sioll Malaa- 938 niha1etıine kadar Anlrarada onnan fmlba ıtlnil uat 14 de kadar beledi,e 
.._..... - koruma senel komuunbl .. &hder- relıallltM ftlllecekdr. (23'211227) 

fallı,_._ ı melidirler. 2461 
Ankara ll'et:bt.,. kary11iode aml z - Sicil talimatmm (D) fıkr.ıy-

.,lratrncta il T-at No. lıı gtln batı " le fakat llmen 4efl1 ahllbn telratlt e- M .. .._ V-L- Dl.al Mlil
dotm• Yol. poyran eokak, bplHI dilenler mtımcaat etmemelidirler. ~911, , .... , tm y .... , 
cami bötMI lle çwrlll enelce klyiln 3 _ Müracaat edeceklerin meftl
amumt JWlırnm t.ttfadellne btrabl· ter hM1aNWd anulan lmltln dııbllüı
IDll iken. IOllradan k&y balkınm JU- de nuan ltibue almtt. JPömt bu 
dnm ile okul yapddılmd• " ~ anenllerln tayini tlcretll veya ihtiyat 
defa yeni okul yaptırılmakla "'1 ~kı ıubayı ııfatiyle kabulleri lilyıdlıa ft 
okul ım&y demelinin karatlyle H~ prıııa genel koaıvtMılıia aidcllr. 

...... 
AJdü..., JWedİ7eain- ı 

Zelzeleden Yozgat civannda 
gene on dört ev yıkıldı 

Kızılay kurumuna yapılan yardım 
otuz bin liraya yaklaşmaktadır 

Fen memuru aranıyor 

Hemen çalıpap baa111nak tliere 
birkaç fen memuru aranmak.tadır. Ta
lip olanlar bir mek1upla Ulus gazete
ıine Z. A. rumsuna mllracaat etmeli
dirler. Mektubda talibin tlmdlye ka
dar buJunduiu i,ter hakkında ma16-
mat, iateıdilf ilcret mlkdarı, kendlai 
hakkmda kimlerden malGmat iM:ene
bileceii ve aon .samanlarda almmıt bir 
nsika fotojrafı bulunmalıdır. SaıbHn 

yiıı ojl11 Omnana satıldığından bah':8- (l300) 2QG 
le kay namına ta1eili istenilmektedır. 
Bu yerin kime ald 11uı.mduğunun in
celtnlbeai lçkı 4. 6. 931 c9Daftesi gü
nü yerine tahkik memuru g6nderlle
ceiiııden bu ev ile allkuı olanların 
ve USerfnde bir 8Jlll hak iddia edenle
rin reamt ftlikalariyle mezk<lr güne 
kadar Ankarada Merkez Tapu aicil 
mahafıabtma veya aym ,un mahal
linde tahkik meınuruna mtlracaatla 
itirazlanm bildiımeleri ilin olunur. 

t.600 dl ...... llılllClk 
Onma Koruma Genel Komutanlık 

S.tm Alma Kmniı1omandan : 
1 - Orman koruma aeoel lrcmutan

lık kıtaları ihtiyacı içiın 1600 adet çift 
kundura kapalı zarf uaulıil ile ihaleei 
20.5.1938 cuma günü saat 15 de Aoka
rada Yenitehirde kıomutanhk blDMın
daki aatın alma komiayonunda yapıla
cütu. 

1 - Akbiaar elektrik fabıikamma 
dl:Srt aylık ihtiyacı için 20625 kilo a»o 
torin, 500 kilo vakum yap, 375 kilo 
Dizel yağı eksiltme suretiyle ve kapllı 
zari usuliyle alınacaktır. 

2 - Dört aylık yal mecmuunun 
muhammen bedeli 2235 lira 50 kurut 
mWıaınmen bedeli ms lira 50 ımn.-
tur. 

S - Mu•alıııkat teminatı mııhwı+ı .. 
bedelin yüzde yodi buçuğudur. 

4 - thaıe 16-mayıa-938 pazartesi 
günü eaat 16 da Akhisar belediyesinde 
yaprlaıcaktır. 

KırfChir villyetinden ıelen mald
mata ıöre Bakanlar heyetince veril~~ 
kararları tatbik mevkiiM koymak u
zere kurulan lr.omi8yon Kır,ehirde ça
ı...,.1arma devam etmekte ve tali ko
mlayonlar halinde köyleri dol-.ınakta
dır. Komilyon 10 mayısa kadar tetkik 
lerini bitirerek tehrimize dönmU, ve 
ve huırlıyacatı raporu bafbakan.lığa 
•ermif bulunacaktır. 

Diin Yoqadda yeni bir zelzele daha 
olmuıtur. Salmanlı nahiyesi içinde 
fuıla ile iki defa ve bir dakika süren 
bu ı:ebeleden civar köylerde 14 ev yı-
kıknıttır. . 

Zebelenin iman ve hayvanca bır 

kayıp yapmadıtı biıldirilmektedir. Yı

kılan evler Orhanlı lr.l:Synde 9, Çalıklı 
kayilnde 3, Sedir kl:Syünde de 2 dir. 

Kuılaya yapılan yardımlar 

TVRKIYE KIZILA.Y CEMIYE· 
TIGENELMERKEZINDEN: 

Yer nnıntısından feliıkete uirayan 
•atand&flarımıza yardım yapılmak ü
zere apiıda i.aim ve adresleri yazılı 
ant tarafından hizalarında yazdı pa
ralar veznemize yatırıJmııtır. Bu ha
yu aever zevata ıerek cemiyetimiz. 
gerek felilr.euedeler nMD•M tefekkür
lerimizi aunaru. 

Lira Kr. 
33 00 latmbul Muhtelit ilkokul 

1234 25 
1664 30 
1500.00 

50 00 
500 00 

talebelerinden 
Kuılay lımir meııkesinden 
Kuılay lzmir merkesin.den 
Kuııtay !zmir med&:ezlnıden 
Balrkeslcde B. AH Karmlı 
Kuılay Emin6nll fUbeain
den 

500 00 btanbulda Sokonl • Vakım 
ıirketinden 

10 00 Bn. Peri.ban Sadecıtln Uru
dan 
M.M. ve Fen sanat umum 
mlclllrlUIUnde tepn BB. 

10 00 . Sami Kanaldan, 
20 00 Simi Berkandan 
20 00 Ali Alevedn 
20 00 Nlnmettin Ncnmandmı 
20 00 Kmln Öserkllııeden 
82 39 Tilrklrutu med&:u tefldl&b 

memur YI mUMahdemlert. 
dea 

13 70 Ankara GUmrtıl\\ mlldir, 
nıeamr ve müetahdcmlerio
dcıı 

2 00 ltmiai bildirmiyeıı bayır 
sever bir zat tarafından 

5679 64 
23644 26 F··,.'l.i lletelerden 

29323 90 

2604 
müracaat kabul olunmu. 2$45 2 - Muhammen bedeli 7040 Ura mu

Aalrara K.dutro M-hk-nni Hl- vakbt teminatı 528 JirL 
•~- .J. 'aall • kimlliinclen 1 3 - Şartnameler her&ün paruıs o-

Muj...., yari.Hm 1
' yeli Yuıcı oilu Abdu.rrabmaıı mir.-çıla tarak. komlayonda gtSrllleblHr. 

Muğla. 4 (A.A.) - KıflChlr felMr.et- rı Ku:t.ı, Hacer, Abdurrahman; Sa- 4 _ tatelıı:lllerin prt11A1Deainde ya-
zedelerine yapılma.kıta olan teberrüat Jih v.Wli aWtkat Ekrem H. Er-pıı sılı veaikalarla beraber teklif mektup
bararetle devam etmektedir. Evelce ımıblr.ememiae mllracutla Ankar~m lar:ıaı ihale uatlnaen bir tut evetine 
gönderilen yedi yüz JU'adao bafka bu- Keçiören semtinde çoraklık mevldın • kadar lromie~ııa nrmelerl ilin ola-
günıe kadar bin yirmi li~ doCun bet de prkan ıcun.n ojlu Anıdon ve Sa- nur. (1311) 2633 

kunıa teberril kaydedilmittk. Bu te- iır Boloa 
0}~.~ioBark, ~ne.ı~ .111111111111111111111111111111111111111&. - ...,. . oiJu Rıza, ,.-.en yıgyıraı .,-. ... _ _ 

bwriat yalnız Muila fflbrine aittir. ceoul>en Meaut wıreeeleri ye Aydın o- 5 ARŞIN MAL ALAN ! 
l• •e lr.Mnunlarda da yvdnn komi9- teli uhibi ~rabim Bal .,. tarlalariyle = Ttlıtııçe '31111 bttyllk opeııet 5 . . - -,onları kurulmuıtur. Her tarafta te- mabdud ba~ Ye .bahçe~ vana " ~ ;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 
berru kaydına devam edilmektedir. dt mil'ftllrıkıllerinin ellı yıldan bua nı-

suız fMıı.eıa malik ufatiyle tuar-
Sanuun" da naflarında Ye veqıiei de milmlileri 

Mahkemelerden Samauo, 4 (A.A.) - Kqehir feı&. 
ketledel«i için toplanln iıld blıı lira 
Kuılay merkeaine ıönderildi. Halıkm 
yard11n1 hararetle denm ediyor. 

tarafından verile gelmekte olduiwı-

cı.ı mezk~r pyri menkulden hi-.le- AlakMa .Wip Bil· ci Jt-.. 
rinin milTolıııkilleri mmı1arma teecUi-

Mtılııkemı idea ı ni i9tmıif Ye lll'W8.....,..i dıe 3.6.938 
cuma saat 14 de bıraıımı,tır; tapu ve YU.1-fı 1-ail Kamil tarafmdu • 
kadMıtroca hisblr bydı buluamaclığı çılu Ye aJnut olduiu B.rlaneıı 10ya-

5 - Yine A1hiaar elektrik fabrik_.. 
run yıllık ihtiyacı için 250 ton Zongul
dak maden k5mllıil, 730 Kg. kuru bu
har silindir yafı, 915 Kg. Lokomobil 
yatak yaiı eksiltme ıuretiyle ve kapa
h zarf usuliyle ahnacaktır. 

6 - Y ıllıık yai ve kömüriln muham
men bedeli 4317 llradır. 

7 - Muvakkat teminat muhammen 
bedelin yüzde yedi buçuğudur. 

8 - Kapalı zarflar tarifatı kanuniye 
d8lre8inde yapılacaktır. 

9 - thaleal 23-mayıa-938 puartesi 
saat 16 da Akhiur belediyeainde yapı
lacMbr. 

10- Evrakı her gUn Akhisar elekt-
rik f.mtkumdan latenllebilir. 2638 

Tezg6hdar 

Erejli - Karadeniz (Huauet) - Ka
zanız halıkı ilk ı.nıede 1200 llra top-

anlqılan ve yinnl yılı mU1ıecavis mik1- dmm (Arpt) ile deilttirilmeelne lra- Be'zlraJiye itini iyi bilir bir tez
dettenberi taurnıf edildiii iddia olu- rar verilmeal hakkmda olan davlrun s&bclara ihtipç Yardır. En u 
n1111 ip gayri menkulde mlUldJet Ye yapılan duruflm9ı IOnw:ı~= bet Jb lira itibari kefalet Yere
biı: hak iddia edenlerin nan tarihnden =llllllyle ~:;::> ~ w llbm bilecek -.Wilerin 47 nama~ 
itibaren muhakeme ,onone Jra4ar u- 8. 4 931 tarihinde kanar' Yerilmlt ol- potta lmtueuna .azıh adreslennı 

aranıyor 

layarak zebele foliketzedelerine yar
dDD& kofmuıtur. Civar kam&lr ocakla
rı memur ve itÇilerinden ve köylerden 
y.aprlan )'Mdlmlu doam etmektedir. 

euJen zmhkememiH ~tlan l1b d11~ ilin alllw. 87 biLcliweleri. 2692 olUDUr. ., ..... 



H i K A y E 
• 

İKİ ARKADAŞ 

Küçükten beri kardeş gibi beraber 
büyümüş iki komşu kızıydılar. Nadir 
görülen bir muhabbet bu iki arkadaşı 
biribirine bağlıyordu. Ayni ilk mek
tebte, sonra ayni lisede okumuşlardı. 
Biribirlerine karfı bağlılıkları o ka
dar kuvvetliydi ki, bir sene, lisede o
kurlarken kazara Zeyneb sınıfta ka
lınca; Leylaya söz dinletmek mfun
kün olmamış, o da arkadaşiyle birlik
te ayni sınıfta bir sene daha okumuş
tu. Aralarında en küçük bir sır ta
savvur etmek mümkün değildi. Dai
ma beraber gezerler, beraber düşünür, 
ayni kitabları okurlardı. Zevklerinin 
şaşılacak kadar biribirine benzediği
ni görmekten mesuddular. İstiyorlar
dı ki, hiç bir şey, hiç bir şey onları 
ömürlerinin sonuna kadar ayırama
sın. 

Fakat yaşları büyüdükçe, etrafla
rında delikanhlarrn dolaşmaya başla
dığını gördükçe bir ihtimal, bütün 
kuvvetiyle zihinlerinde belirerek on
ları düşiindürmeye başlamıştı: Ev
lenmek! Evlenmek ayrılmak demek
ti, gevgilerini başkalariyle paylaşmak 
..ı.-.. ı,...: u •. -·· ... ___ -· ~-9-1.=...-ı--
daşhğı öldürmek demekti. Onun için 
uzun boylu zihin yorduktan sonra ka
rar vermişlerdi: Evlenmiyeceklerdi. 

Fakat on sekiz yaşın söz dinlemez 
cinsi iştiyakları kanlarında dolaşma
ya başladığı bir bahar mevsiminde, iç
lerinde erkeğe karşı tuhaf meyille
rin belirdiğini his ettiler. Her gittik
leri yerde kasden karşılarına çıkan, 
onlarla yakmdan meğgul olan bir 
genç vardı: Şahab. Gerçi aralarında 
arkadaşlık hududunu aşan en küçük 
bir şey yoktu. Genç kızların her ikisi 
de, Şa.1-ba fazlaca iltifat göstermenin 
biribirlerine ı.~ı affedilmez bir iha· 
net olacağı kanaatindeydiler. Bunun
la beraber, güzel delikanı..~un hoşla
rına gittiğini, onunla konuşrnaktaıı 
zevk aldıklarını da biribirlerine iti
raftan çekinmiyorlardı. 

Şahab da daima beraber görmeye, 
beraber görüşmeye alıştığı bu iki kız
dan hangisinin kendisini daha ziyade 
alakadar ettiğini bir türlü kestiremi
yordu. Leyla sarışın, Zeyneb esmer
di. Fakat her ikisinde de, parlak bir 
güzellik değilse bile, cana yakın bir 
halavet, tatlı bir cazibe vardı. Onla· 
rm gezmelerine ara sıra iştirak etme
ye başlamıştı. Üçü birlikte sinemaya, 
stadyoma, hatta hazan plaja bile gi
diyorlardı. 

İki arkadaş, sevimli delikanlıya 
karşı duydukları hissin günden güne 
nıahiyet değiştirdiğini, alelade bir ar
kadaşlık sempatisi hududunu aştığı
nı farkediyor ve bu düşUncelerini bi· 
ribirlerine açmaktan çekinmiyorlardı. 
Hislerini gizlemedikleri için biribirle
rini kıskanmıyorlardı. Hatta daima 
müşterek olan zevklerinin a~k bahsin
de de birleşmesinden memnundular 
bile. Şahab da, içlerinden birine daha 
fazla alaka göstermek tedbirsizliğini 
asla göstermiyordu. Onun için gül gi
bi geçiniyorlar, bu maceranın sonu ne 
olacağını düşünmeyelüzum görmeden 
saadetlerini günü gününe yaşıyorlar
dı. 

Günün birinde, Leyl5., arkadaşına 
çok büyük bir tasavvurundan bahse
deceğini söyledi ve: 

- Madam ki, dedi, onu seviyoruz, 
ınadam ki ondan ayrılmak kadar biri
birirnizden ayrrlmak da bizi bedbaht 
edecektir. Şu halde benim aklrma bir 
fikir geliyor: ikimiz birden onun o la
lını ! 

- Fakat na6ıl, medeni kanun bir er
keğin iki karı almasına müsaid değil 
kit 

- Evet, fakat zevahirden kurtar
ınak için birimiz karısı oluruz. Fakat 

hep bir arada yaşarız. 
- Aman ne gü~l buluş. Ama ya o 

bakalım razı olur mu? 
- Kolay, hemen bu gün öğreniriz. 
O gün iki genç kız, bir haylı uta

narak, bir haylı ter dökerek fikirleri
ni delikanlıya açtılar. O, uzun bir 
müddet düşündü. Böyle bir teklifle 
karşılamayı beklemiyordu. Bununla 
beraber, her ikisini de ayni derecede 
sevdiğini, ikisi arasında, o kadar kal
bini zorladığı halde bir türlü tercih 
yapamadığını, ikisine birden sahib 
olmanın kendisi için en büyük saadet 
olacağını söyledi. "Oçü de mutabıktı
lar. "Gerçi, herkes bu hareketimize 
çılgmlrk diyecek, bizi anla.nuyacak
lar. Fakat ne .zararı var, biz herkes
ten başka yaratılmışız. Krskançhğm 
ne olduğunu şimdiye kadar bilmedik, 
bundan sonra da bilmiyeceğiz. Dün
yaya ayrılmaz bir arkadaşlığın nümu· 
nesini vereceğiz." Diyorlardı. 

Sevinçten uçuyorlardı, herkesin 
harcı olmayan büyük, çok büyük bir 
maceranın kahramanı olmak hissi sa
adetlerini arttırıyordu. Ondan sonra 
...:~-1--- ı....... _...__ ._ı.....ı.rı..:-.t.r 

imkanları üzerinde düşündüler. Mü· 
him bir mesele vardı. İçlerinden han
gisi Şahabın resmi karısı olacaktı? 1-
ki arkadaş, bu meselede kavga çıkara
caklarına bilakis "sen ol I" "hayır sen 
ol!" diye biribirine cemilekarlığı son 
haddine götürüyorlardı. Hiç biri fe
dakarlığından feragat etmek arzusun
da olmadığı için nihayet Şahabm tek
lifiyle kura çekmeye karar verdiler. 
Kurada Leyla kazandı. Şahabın res
mi karısı o olacaktı. Derhal hazırlık
lara koyuldular. Fakat işi ailelerin
den gizli tutuyorlardı. 

* O gün saat beşte bir pastahanede 
buluşmaya karar vermiştiler. Zeyne
bin evde bir işi çıktığı için Leyia.ya 
"Sen git, dedi, zavallı boşuna bekle
mesin. on daki'ka sonra da ben yetişi
rim." 

Hakikaten çabucak işini bitirdi ve 
Beyoğlundaki pastahaneye koştu. Bu
rası, üst katında daha ziyade sevişen 
çiftlerin buluştukları tenha bir yerdi. 
Leyla Şahabı orada yalnız buldu Bü
tün öteki masalar boştu. Bir iki daki
ka öteden beriden konuştular. Kanla
rı kaynıyor, gözleri dayanılmaz bir 
cazibe ile biribirlerini çekiyordu. Ev
leneceklerdi. Fakat şimdiye kadar ar
kadaşlık hududunu aşan en küçük bir 
harekette bulunmuş değillerdi. Bir
den Şahab, genç kızın elini avuçları
na aldı, ,öteki eliyle saçını okşadı, 
sonra yavaş yavaş başını kendisine 
çekti, dudakları birleşti. 

Tam bu sırada, Zeyneb sessizce içe
ri girmişti. Yeni gelenin farkında ol
mayan sevgililer kendinden geçmiş 
b'r halde b,ala dudak dudağa idiler. 

Zı yneb en candan sevdiği iki insanın e • .. 
bu pozunu seyrederken, ~çın?e o z~-

a kadar hiç tanunadıgı hır ateşın 
man · S k' d · d 
t t tug-unu his ettı. an ı emır en 
u uş k d G .. 

bir el kalbini sıkıyor, :n ıyor u. oz-

1 . kmak isteyen v:ışlarını zor erme çı 

zabtetti. Birden dayananuyarak atıl-
dı: 

_ Aferin size, bana dernek böyle 

ihanet edecektiniz 1 • • • 
ık. bu asabi sözlerı ışıterek 

ı genç, H 
hızla biribirlerinJen aynlcıılar. ay-

ı Z b ·n yüzüne bakıyorlardı. ret e eyne ı 

Leyli kekeledi 
- Fakat bunda ne var? 
- Daha ne olacak, on da'kika eıv~l 

gitmene müsaade ettimse, b~ •. sana ı
timad ettiğim içindi. Sense .ıtımadımı 
ayaklar altına aldın, bana ıhanet c&· 

tin. 
Leylanm da beyni atmıştı: 
- Buna hakkım yok muydu? Diye 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya ,, 
Salı : Ere ve Çankaya ., 
Çarşamba : Sebat ve Y eni~ehir ,. 
Perııembe : İstanbul eczanesi 
Cuma : Merkez 
Cumartesi : Ankara .. 

dALK ve YENi 

SiNEMALAR 
Seanıı saatleri 

YENİ 

14.45 
16.45 
18.45 

Her gün 
HALK 

14.30 
16.30 
18..30 

Cumart«*l g6nleri 
HALK YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18,45 

YENİ 

11 

Pazar (\inleri 

ıs 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

Geceleri saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihban: {1521). - TclefoI?-o müra
caat ıehir: (1023-1024). - Şehırlerara-
11: (2341-2342). - Elektrik ve Havaı:u:~ 
Anza Memurluğu: (1846). - Mcsa3en 
Şehir Anban: (3705). - T a k. s i. Te
lefon mımaralan: Zincirli camı cıvan: 
(2645 1050 1196). - Samanpazan civa
n: (2S06, 3'259). - Yenişehir, Havuzba-
111 Bizim takıi: (2323) - Havuzbaıı: 
Gllveıı taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi. Ulus taksi: (1291 ). 

Otobüslerin ilk ve ıon 

Seferleri 
Sabah 
ı 1 k 
sefer 

Ulııs M. dan K. dere'yc o.4Ş 

K. dere'den Ulus M. na 7.15 

Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 
Cankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 

Ulııs M. dan Keçiören'e 6.30 
Keçiören'den Ulus M. na 7.00 

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulut M. na 7.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'denUlua M. na 7.00 

Cebeci'den As. fabL ra 1.00 
Aıı. fabl. dan Cebeci'ye -.-
YeniıehJr'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Ycniıehir'e 7.10 

S. pazarı'ndan Akköpril'ye 6.45 
Akköpriideıı S. pazan'na 8.00 

Akıam 
Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.30 
9.45 

* U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren za
manlan seferler daha sıktır. 

l$ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar, 
..........,.. o-n.npawıa... ..... .. act.m m-ı: e 
den 20 ye kadar vasati her bet 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 seferler vardır. 

~ Akşamlan Ulus Meydanından saat 2S 
deki ton seferlerle bunların Uluı Mey
daıuna dönüşleri sinemalann daid11 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Posta ııaat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teabhütlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her sabah 8.20.Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (talı, peqcmbe, cu
martesi Toros sürat.) 

Sanısun hattına : Hergüıı 9,35 (Kayse· 
ri, Sıvaa, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak hattı : " 15.oo 
Krnkkale'ye rayotobüı • 16.05 

GONDELIK 

Hicri - 1357 
Rebiül'evvel: 5 

S. D. 
Güneı: 4 53 

• Rumi-1354 
Nisan: 22 

S. D. 
Akpm: 19 09 

Halkevi seyyar kolunun 
çalışmalan 

Halkevinin seyyar kolu dün a.kışam 
Gazi çiftliği şehir yatı mektebine gi
derek çocuklara karagöz oyunu oynat
mış ve sıhi filmler göe.termiştir. 

bağırdı. 

Zeyneb ayni a~bi ve kısılmIJ sesle 

mukabele etti: 
- Unutuycınun ki onun karısı ola

cağım. 

-Yat 

Zeyneb, başına bir darbe yemiş gibi 

sar~iidı. Demek şimdiden kendisine 

karşı hukukunu müdafaaya yelteni· 
yordu? Demek senelerdenberi arala

nnda devam eden ayrılmaz arkadaş

lığın neticesi bu olacaktı? 

Genç kız aeabiyetten tir tir titri
yordu. Anlarında bir defa bile en 

küçük bir ıhtilU ÇTkmamış olan arka
daşının yüzüne tükUrür gibi haykır
dı: 

- Aıhlakaız 1 Al, kocan senin ol
sun. 

Ve göz yaflarmr mendiline içire· 
rek. merdivenleri kofJ.arak indıi kendi-
ni sokağa attı. ' 

Bu uzun arkaıda11lık ve bu çocukça 
tas~ böylece sona ermişti. 

Diplomatik sahada 

İngiltere yeni bir 
Vaterlo harbi yapıyor 

Yazan: Piyer Dominik 
İngiltere bugün, diplomatik sahada 1 

Vaterlo muharebesini yapmaktadır. Almanya· 
Sarih konuırılım. l 935 de, habeş me-

selesi onu gafil aıvlamıştı. İmparator
luğunun can evi tehdide uğramıştı. 
Taliine Almanya henüz hazır değildi, 
fa.kat ne de olsa si.iratle silahlanıyor
du. İtalya da harbetmeye aınada görü
nüyordu. 1936 senesini, müttefik o· 
larcrk, fabrikaların işgaliyle uğraşan 
ve hava kuvvetlerini harab eden bir 
Fransa ile geçirmek icab etti. Öyle 
ki Almanya yürüyor ve Ren havzası
nı i'gal ediyordu. 

B. Çemberlayn'in maliye nazırlığı 

esnasında yüz milyon sterlin silahlan
ma i1ine hasredildi. Bütün inıgiliz 
tezgahları sıkr surette çalışmaya ko
yuldu. Bu suretle bütün 1937 yılı ka
zanıldı. İngiltere yavaş yavaş Fran
koya yakınlaşıyor, bu suretle, frank
sistlerin galebesi halinde İspanyada 
nüfuzunu sigortaya koymak istiyor
du. 

1938 de Almanyanm yeni bir ham
lesiyle karşılaştık: Anşlus. B. Muso
lini krmıldamaymca, İngiltere de kı
mrldamadı. Fakat beş zırhlı tezgfilıta
dır; ikisi bu sene, üçü gelecek sene 
suya indirilecektir. Amerikadan 750 
tayyare satın alıyorlar, Kanada'da 
yeni fabrikalar kuruyorlar. 

Ayni esnada İtalya ile müzakere e
dildi, imparatorluğun müdafaasına 
çok lüzumlu olan ingiliz - italyan an
laşması akdedildi. Kozunu son haddi
ne kadar oynamaya karar vermiş bir 
İnıgiltere yanında Fransa kalkınıyor, 
kendini topluyor, ordusuna, hakim ol
mak, memleketi teşkilitlandırmak az
minde bir hükümet veriyor. Üstelik, 
bu hlikümetin reisi Londnya gidiyor. 

X/.a ~~...-.nıl•keUa .lıru:vvatleri 
arasında srln bir if birliğinin pren-
sipleri tanzim ediliyor. 

Gerçi bu esnada B. Hitler orta Av
rupada manevra yapıyor. Gerçi Çe
koslovakya tehlikededir. Gerçi uzak 
şarkta Almanyanm müttef.iki olan Ja
ponya, aon gayretini sarfediyor. Fa
kat B. Çemberlayn, kendisine lüzum
lu olan zamanı grün gün, hafta hafta, 
ay ay kazanıyor. 

Daha iyisini yapıyor. Almanya ile 
müzakereye girişmek ietiyor. Çünkü 
politik sahada, milzekere, hazan, aske
ri sahada stratejik çekilişe muadil
dir; Burada da mevzuu bahs olan sa
dece zaman kazanmaktır. 

Bu usulden hayrete düşen hasım si
zi takib etmekten ve içerilere saTk

maktan çekinirse zararı yok; eğer i

lerleyişe devam eder ve zaafınıza ve

ya korkaklığınıza güvenerek daha faz

lasını elde etmek isterse, önceden ha

zırlanmış ietihkamlanmzda onu za· 

manında karşılayabil.i.Iiıiniz. Bu da 

Vaterlodan başka bir şey değildir. 

Yalnız burada saatler senelere te
kabül eder. İngiltere daima ayni dev
lettir. 1815 de, Mon Sen Jan yayla
sında dizili kırmızı elbiseli askerleri 
vardı. 1938 de, zırhlıları, tayyareleri, 
fabcikaları, Sterlini ve Entenlicens 
Servis'i vardır. 1815 de kumanda eden 
Dük dö Velington'du, 1938 de B. 
Çemberlayn'dır. 1815 de üniformalı 
soğuk kanlılık, 1938 de caketli soğuk 
kanlılık. Fakat hep ayni imparatorluk 
ve ayni soğuk kanhlrk. 

Bu·günlUk aöylemek istediğim budur. 
Belki bu gözler, günün diplomatik ve 
politik kontenjanlarını a~ar gibi gö

rünecektir. Fakat, bu düşüncelerin u

mumiyeti itibariyle, iki senedenberi 

İngilterenin durumunu ifade ettiği 

kanaatindeyim. 

Şunu da ilave edeceğim ki bu işte, 
F·ransanın oynanacak büyük bir rolü 
vardrr. Fakat mukayeseye devam et
mek istemiyorum. Fransız - İngiliz 
kardCfliğinin her zamankinden daha 
derin olduğunu, İngilterenin ve 
Fransanm politikarmın ayni olduğu
nu belirtmekle iktifa edeceğim. 

İki birleşik imparatorluk, müştere
ken, Avrıupada 90 milyon ve Avrupa 
dı9mda 450 milyon nüfusa sahibtirler, 
ve Amerika ile birlikte, dünyanın en 
gm:if iktisadi ve mali servetlel'ini 
kon.trol etmektedirler. 

Bu kudretli sulh kuvvetine hiç bir 
JDillet, hiç bir mistik üstiin gelemez. 

l{oma - öcrliıı mihverinin 
halkçılığı 

Gazeteler, hemen yalnız B. Hitlerin 
İtalyayı ziyaretinden bahsetmekte, 
BB. Hitler ve Musolininin fotoğrafla
rını neşreylemekte ve baş yazılarında 
Berlin - Roma mihverinin ehemiyetı
ni bir kere daha tebarüz ettirmektedir. 

Berliner Lokalandzayger diyor ki: 
"Bu mihveri, sulhtan bahsederken 

hakikatte harb.ı kasteden bir antant 
değil, fakat hercümerç vaziyeti göste
r.en bir muhit içinde bulunan iki dost 
milletin politikasındaki şuurlu nizamı 
bildiren bir antanttır. İki memleket, 
yeni ve doğru bir sulh için çalışmakta
dır. Bittabi bu sulh, bu iki devleti ve 
modern bir nasyonalist politika siste
mini takip edip mürteci demokrasile
rin ve bolşevizmin aleyhte hareketle
rinden müteessir olan bütün diğer 
memleketleri daha kuvevtli yapacak-
tır.,, 

En sağlam unsur 
Fölkişer Beobahter diyor ki: 
"Berlin ·Roma mihveri, Avrupa po

litiokasında en sağlam unsur olduğunu 
ispat etmiş.tir. Bu mihverin mevcu<li
yeti, bugün kuvvetler muvazenesine 
bakimdir. Roma.da geçecelı; günler, iki 
milleti, yıkıcı kuvvetlere karşı Avru
pa medeniyotini muhafazaya muktedir 
bir hale getirecektir.,, 

Bir alman gazetesinin 
Lö Tan'a cevabı 

Berliner Böıııen Say:tung Paris~ çı
kan Lö Tan &azetesinin bir makalesini 
bahis mevzuu ederek diyor ki: 

"Fransa kendi emniyeti için kOtnfU
su olan İspanyada hiç bir devletin 
mümtaz bir mevki elde etmiyeceğine 
dair İtalyadan teminat isterken bir ta
raftan İngiltere<len, fransız teahhüt
lerinin bahis mevzuu olabileceği yer
lCT ve bilhas6a Çekoslovakya için şid
detli bir harekette bulunmasını isti-
yor. 
Nasıl Fransa kendi komşusu olan 

İspanyada b~a bir devletin mümtaz 
bir vaziyet elde etmesini istemiyorsa 
Almanya dahi kendi kıomşusu olan Çe 
koslova.kyada bir büyük devletin Al
manyaya karşı bir siyaset ve askerlik 
vücuda getirmesine müsaade ede-
mez . ., 

Şümullü bir hadise 
B. Hitlerin İtalyayı ziyaretinden 

bahseden Korespondas politik • dip
lomatik, ezcfunle diyor ki~ 

"Führer'in İtalyada her tarafta gör. 
düğü büyük iyi kabul ve yapılan teza
hürlere bütün halkın hararetli surette 
iştiraki, bu ziyaretin diplomatik bir 
hadiseden çok daha geniş bir şnmul 
ve manası olduğunu isbat etmiştir. 
Bugün iki memleket arasında bahis 
m:,vzuu olan, iki şefin dostluğunda 
saglam surette temerküz etmiş bir his
siyat birliğidir ki, menfaatler ve ide
allerin ahengi ile teeyyüd eylemekte
dir. 

İtalyan · Alman dostluğu 
Yabancı gazeteler okunduğu zaman 

derhal Führer'in İtalyayı ziyaretinin 
en mühim hadise olarak tel!kki edU
d!ği ~örülür. FHhakika, objektif tef
sırlenn yanı başında, şurada burada, 
bazı. kom~i~ozonlar, yalnış tefsirler 
vesaıre gozukmektedir ki, bunlar an
cak kıskançlığın birer ifadesidir 'Ma
mafih bunlar, ehemmiyetsiz ikin~i de
recede hadiseler olarak kalmaktadır. 

İtalyan - alman münasebetleri bu 
gibi tefs.irlerden katiyen müteessi; ol
mryacaktır. Bu tefsirler alman • ital
yan dostluğunun realitesi ve salabeti 
karşısında hakiki mahiyetlerine in
mektedir. O alman - italya.n dostluğu 
~i, bugün İtalyadaki bayram günleri 
ıle bu derece parlak bir surette kendi
sini göstermektedir.,. 

Diğer gazetelere göre 
Gazeteler, B. Hitlerin seyahatine ve 

Roınaya muvasalatına uzun sahifalar 
tahsis etmektedirler. Führer'i aMntlı· 
yan Romanın arzetmi~ olduğu mmza
ra, Berılin gazetelerinıin hueust muha
birlerine çok kuvvetli ve canlı Myran
lıık tabirleri bulundurmaktadır. Bütün 

muhabirler, mazhar olmuş olduğu mu
azzam resmi kabulün Führer üzerinde 
tevlid etmiş olduğu derin intibaı te
bariiz ettirmektedirler. 

Fransa 
BB. Mitler ve Musolininin 

nutuklan bekleniyor 
Bütüngazeteler ilk sayfalarını Mu

solini Romasmm Almanyanm büyük 
şefine yaptığı muazzam resmi kabule 
tahsis etmektedirler. 

Gazeteler ebedi şehirde alman reisi
ne yapılan kabul resminin hiç bir hü
kümdar için yapılmadığını kaydet
mekte ve Romanın yeni istasyonunun 
yapılan tarihi karştlamaya ait !talya
dan Belingram ile gelen bir çok re
simleri derç eylemektedirler. 

Hususi olarak fransadan gönderi
len muhabirler, bugünden itibaren iki 
şef arasında yapılacak siyasi görüşme
lerin tarihi ehemmiyetini tebarüz et
tirmektedirler. 

Cumartesi günü bütün dünyaya 
radyo ile neşredilecek olan Musolini 
ve Hitlerin nutukları sabırsızlrkla 
beklenilmektedir. 

Bu sabırsızlık bütün gazetelerin 
baş makalelerinde göze çarpmaktadır. 
Bu makelelerden Fransanm Avrupa 
tarihinde esaslı bir ehenuniyeti olan 
bu ziyaretin manasını, şurnulünü ve 
neticelerini öğrenmek için bütün gay
retini sarfottiği anlaşrlmaktadır. 

ingtltere 
l\lülıim siyasi görüşmeler 

Bütün gazeteler, Romanın Hitlere 
yapmış olduğu kabul merasiminin ih
tişamından bahsetmektedirler. 

Deyli telgraf, bu istikbalin eski Ro. 
ma imparatorluğunun debdebe ve ih
tip.mlarını hatırlatmakta olduğunu 

yazmaktadır. 
Bu gazete, ilave ediyor: 

"Bu muazzam istikbalin çerçeve
si içinde son derece mühim siyasi gö
rüşmeler yapılacaktır. Roma - Berlin 
mihveri her zaman olduğundan ziya
de sağlamdır. Ve Avnıpanın müstak
bel uzlaıın-ı lehinde tesirini göstere
cektir." 

Taymis gazetesi de Roma mülaka
tının italyan • alman tesanüdünün a
lelade teyidinden pek fazla bir şey ol
duğunu ve binnetice Avrupadaki ve
kayiin müstakbel seyri üzerinde şayanı 
dikkat bir tesir icra edeceğini yaz
maktadır. 

ı 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 
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Soldan sağa: 

1- Salı\tanın uzun yapraklısı 
2- Yabancı Layik 
3- Bir nevi anason otu - Arkadaş 
4- Bilıin adam 
s- Tibet ruhanisi 
6- Hicap 
7- Kafkasya hududunda bir vilayetimiz 
8- Milli 
il· Ayının canı su istedi 

Yukanda11 aşağıya: 
l- Kavıa • Gürültü 
2· Beş parmaklı aza - Kasabanın küçüğü 
3- Utanmaz 
4- A~imler - Şimalde bizimle komşu bir 

mı ilet 
5- Şerefli 
6- B~r erkek ismi _ Akıl 
7- Bır nota - Ev yapılacak yer 
8- Yer - İsim 
9- Kafa • Dikenli nebatlar yığuıı 



RESMi İLANLAR M. M. bakanlığı 
r • 

Askeri Okullara 

Bir miııaar CN'ORIJ'DI' 
)ıl. lıl. V. Ha.. n •ıt 1 zi jıırz "5T 
n.. i .. r hığıaaı gıöıitc•neği 

,.erde çal•ınlmak ~ ııo - - li
kaıetk bir mimar altnacahv. lıt-

Adliye bakanhğı , 
Satıhk eşya • 

Adliye Vekaletinden : 
Adet 

1 Kırmızı eski hah 
18 Ortası derili tahta koltuklu san

dalya. 
5 Büyük masa. 

·11 Masa 
16 Derili koltuk 
1 Derili kanape 

24 Tahta iskemle ve koltuk 
4 Su destisi dolabı 

14 Mukavvadan mamul evrak çan
tası. 

Yukarıda cins ve adedi yazılı eşya
ların bedeli peŞ;in ödenmek şartiyle 26 
mayıs 938 perşembe günü saat onda 
Ycnişehirde Temyiz binasında veka
let kısmı önünde açı:ık artırma ile satı
lacağından taliplerin aynı gün ve sa
atte satış yerinde hazır bulunmaları i-
lan olunur. (1321) 2625 

Benzin ah nacak 
AcUJye V ekaletınden : 

Vekalet binek otomobilinin 938 ma
li yılı ihtiyacı için asgari 400 azami 
500 teneke benzin açık eksiltme ile a
lınacaktır. 

1 - Ek.siltme 2.6.938 tarihine tesa
düf eden perşembe günü saat 15 de 
temyiz binasın.da vekalet levazım ve 
4iaire müdürlüğü odasında toplanan 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - lsteklilcr bu husuşa aid şartna
Jneyi vekalet levazım ve aaıre mudür
lüğünden her zaman parasız aıaoilir

ler. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 

2 - 3 cü maddelerindeki şeraıti ha.iz 
bulunmaları şarttır. 

'4 - Beher tenekesi 332.5 kuruştan 
µıecmuu için 1662.5 lıra bedel tanmin 
edilmiştir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin mu
hammen bedelin % 7 ,5 ğu olan 124 lira 
69 kuruşun nak<len veya 2490 sayılı ka
nunda kabul edilen tahvilatı mal san
dığına teslim ederek alacakları san
drk malcbuzlariyle birlikıte eksiltme 
komisyonunda hazır bulunmaları ilin 
olunur. (1281) 2617 

Gümrük ve lnhisarlar 8 . 

Posta ile gönderilccıek mektuhlarm 
bu saatte komisyonda bulunmaları la
zımdır. Poctada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (2437 /l'Z72) 2528 

Düz beyaz kanavi~e alrnacak 
lnhM.rlar Ummn Miiıdürlüjün

den: 
1 - Şartname ve nümunesi muci

bince 250.000 metre düz beyaz kana
viçe pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 13.V.938 tarihine ras
layan cuma günü saat 14 de Ka.bataşta 
levazım ve mübayeat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden ve İzmir 
başmüdürlüğünden alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve satte % 7 .5 güvenme pa
ralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(2351/ 1229) 2463 

Dolu tülün ve icki sandıklarile 
ispirto bidon nakliyata 

Ankara 1niusarlar Ba§mudürhiğün
den: 
Baş müdürlüğümüz merkez ve mül

hakatından 938 mali yılında dolu tü -
tün ve içki sandıklariyle ispirto bidon 
nakliyatı ve bunların boş kaplarının 
bir senelik taşıma işi ı mayıs 938 tari
hinden itibaren yirmi gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

Bir sene müddetle icrası mukarrer 
nakliyatın sevk mahallen aşağıda sı
ra-sile yazılmış ve bunların senelik mu 
hammen nakliye ücretlerinin tutarına 
göre hesaplanan yüzde yedi buçuk 
muvalcltat teminat paraları da hizala
rmda gösterilmiş.tir. 
Açık eksiltme ve ihale muamelesi 

20 mayıs 938 tarihinde cuma günü saat 
15 de Baş müdürlüğümüz binasında 
toplanacak komisyon marifetiyle icra 
edilecektir. 

Tayin e<lilen gün ve saatte her ma
hallin nakliyat i~lerinin açık eksiltm~ 
ve ihalesi komisyonca ayrı ayrı yapı
lacaktır. 
Şimdiden nakiiyat prtnamelerini 

görmek istiyenler satış şubemize hcr
gün müracaat edebilirler. 
Yapılacak açık eksiltmeye iştirak e-

deceklerin de tayin edilen günde baş
müdürlüğümüz.deki komisyona müra-
caat etmeleri ilan olunur. 

Muhtelif inşaat 1- Baş müdürlüğümüz namına An
kara istasyonuna gelecek mamulatın 

lnhiMrlar Umum Müdürlüğün- şehir merkez nakliyatı muvakkat tc-
'den : minat parası 300 lira. 

2 - Çankırı şimendifer istasyonun~ 
1 - Erzurum inhisarlar başmüdür- dan veyahut Çanıkırı inhisarlar idaresı 

lüğüne bağlı Malazgirt kazası dahi- deposundan alınacak mamulatın da 
linde Sarayak tuzlasında 7211 lira 98 Şabanözü ve Ilgaz kazaları inhisar ~
kuruş keşif bedelli bir idarehane, darelcrinc nakli için muvalcltat teını-
3325 lira 22 kuruı keşif bedelli bir ça- nat para.ın 29 lira 80 kurq 
tı altında ikişer odalı iki aile evi ve 3 _ Yahşihan şimendifer istasy<>-
5801 lira 77 kuruş keşif bedelli 600 nundan alınacak mamulatın Keskin ka 
tonluk bir tuz anbarı inşaatı 25. 4. 938 zası inhisarlar idaresine nakli, mu
tarihinde ihale edilemediğinden yeni- vakkat teminat parası 20 lira 25 kuruş 
den kapalı zarf usulilc toptan eksilt- 4 - Polatlı şimendifer istasyonun-
mcyc konmuştur. dan veyahut Polatlı kazası inhisarl~r 

II _ İhale 18/V /938 tarihine rast- idaresi deposundan alınacak mamula
lıyan çarşamba günü saat 14 te Erzu- tm Haymana inhisarlar idaresin~ nak
rum inhisarlar başmildürlüğünde mü- li, muvakkat teminat parası 52 lıra 50 
tc§Ckkil komisyonda yapılacaktır. kuruş. 

III - Eksiltmeye girebilmek için 5 _ Anıkara istasyon satış deposun-
isteklilerin 1225.42 lira muvakkat te- dan alınacak mamulatın Ayaş kazası 
minat paraıı vermeleri lazımdır. inhisarlar idaresine nakli, muvakkat 

IV - Keşif, şartname ve projeler teminat parası 12 lira. 
82 kurut bedel mukabilinde İstanbul- 6 - Ankara istasyon satış deposun
da inhisarlar umum müdürlüğü tuz dan Nallıhan kazası inhisarlar idarcsı
f en fUbesile Erzurum ve Ankara baş- ne nakli, muvakkat teminat parası 42 
müdürlüklerinden alınabilir. lira. 

V - Eksiltmeye girebilmek için is- 7 - Ankara istasyon satış deposun· 
teklilerin müteahhidlik vesikasını ve dan Bala inhisarlar idaresine nakli, 
on bin liralık buna benzer inşaatı iyi mı:vakkat teminat parası 35 lira. 
bir surette yaptıklarını isbat edecek 8 - Ankara istasyo nsatış deposun
vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Ve dan alınacak mamulatın Kızılcahamam 
isteklilerin münakasa ve ihale kanu- inhisarlar idaresine nakli, muvakkat 
nunda gösterilen şeraiti ve evsafı ta- teminat parası 54 lira 30 kuruş. 
mamen haiz olmaları lazımdır. 10 - Ankara istasyon satış deposun-

VI - Teklif mektublan mumla dan Beypazarı inhisarlar idaresine 
mühürlü olduğu halde yukarda ikinci nakli, muvakkat teminat parası 45 lira 
maddede yazılı saatten bir saat evel 11 - Ankara istasyon satış dep<>sun 
Erzurum inhisarlar başmüdürlüğü dan Çubuk inhisarlar idaresine nakli 
eksiltme komisyonu başkanhğı~a ı muvakkat teminat parası otuz lira. 
makbuz mukabilinde verilecektır. (1306) 2630 

Tuz nakliyatı 
inhisarlar Umwn MüdürlüğÜnd en: 

ı - İdaremizin Çamaltı Tuzlasından şartnamesi mucibince eksiltilip artı-
rılmak üzere : 

A - Karadeniz anbarları için 
B - Akdeniz ve Adalar denizi anbarları için. 
C - Marmara denizi ve İstanbul anbarları için 

23.000 Ton 
16.000 Ton 
15.000 Ton 

54.000 
ki ceman 54.000 ton tuzun nakli pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Pazarlık 16 - 5 - 938 tarihine rasthyan pazartesi günil saat 14 de Ka
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gUn İnhisarlar U M. levazım ve mü
bayat şubesiyle İzmir, Ank;lra başmüdürlüklerinden alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7.5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı g~en komisyona 2;elmeleri ilan olunur .. 

~2439-1273) 2529 

A. Levazım Amirligi 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 92.000 kilo sade yağm 
kapalı zarfla eksiltmesi 20. mayıs. 938 
saat 15 de An.kara Lv. amirliği Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 90160 lira ilk 
teminatı 57 58 liradır. Şartnamesi 451 
kuruş mukabilinde komisyonda.n alı
nır. Kanuni ve ticaret odası ve tart
namcsinde yazılı vesikalarda bulunan 
teklif mektublarının saat 14 e kadar 
komisyona veri~mesi. (1184) 2430 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Lüleburgaz tümen merkez bir

likleri için 190.000 kilo sığır etinin 
kaplı zarfla eksiltmesi 19 mayıs 938 
saat 11 de Lüleburgaz tümen satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 57.000 lira 
ilk teminatı 4100 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin 938 
senesine aid ticaret odası vcsikalarile 
ihaleden bir saat evel teklif mektubla 
rını komisyona vermeleri. (1265) 

2523 

Çayır eksiıtmesa 
Ankara Levazım Amirliği SE.tm 

Alma Komisyonundan : 
ı - İdareleri amirliğe bağlı birlik 

ve müesseseler hayvanatınm çayırla
tılması için 614 dönüm çayırın açık 
eksiltmesi 14 mayıs 938 salı saat 11 

talebe a~nıyor = ~;a ~ ;::::·~ 
1 ~ 938 _ 939 den ydr için !.tan- ,.arbğma, ~~.han a·ktarma ~ 

balda bulunan Kuleli -.e Jıhltııepe -- ~e ~ra~ etm _:len. 
kert liaelerile Bum Mbd liwli. X.. T~ fula ç~~ı takdır<k muı ~~ 
rıkkalede bulunan aakerl UDıat il.esi b lıı11tiba:111na tabı tutulacakları ılin 

'9'e Konya. Erzincan uker! orta ~ul- olunur. 
larma talebe almacaktır. Kaydü Jca- 1 -Türle olmak, 
bul ,arttan hakkmda malOmat -.iter- 2 - Mimarlık diplomasını ha1:ı: bu -

lik fubeleriode ve okullarda nrdn'. lu~Alkerliğini bitinniş w cliğer 
2 - Kayıd ve kabul için müracut 

zamanı 1 haziran ile 25 temmu% ara Veldletlıerle ilg:isi ot.ma.mak. 
smdadır. Talebe hangi okula girmek 4 - Ecnebi kadm ile evli bulumna-
iatiyona bir dilekçe ile doğrudan doğ malt. 

5 - S.ğlık durumu yerinde ohnak. 
ruya o okul müdürüne müracaat ede- 6 - Hüsnü hizmet ve hüsnü hal ve-
cektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir 
tane 6 kuruıluk J>09ta pulu iliftlrilmi§ sikalarmı hamil bulunrnak. 
bulunmalı ve mensub olduğu aıs,kerlik 1 - Üç adet vesika fotoğrafı. 
ıubesi. babasının adı ve mesleki ile (1264) 2554 
ken<Ji adı, okuduğu okulun ismile han Muhtelif inşaat ve tesisat 
gi 11mıfta bulunduğu. yabancı dil o
kuyoraa bangi•ini okuduğu ve okulun 
daki kayıd numarası, boyu, yaıı, ağır
lığı ve oturduğu yerin adresi va.ııh o
larak yazılmalıdır. 

3 -ıMekteplcrin bulunduğu ıchir -
ler haricinden müracaat edecek tale -
beler ayrıca ikinci bir dilekçe ile de 
askerlik !ubelerine baş vuracaklar
dır. Askerlik ıubeleri sıht muayenele
rile ltizumlu kayıd ve kabul kiğıdları 
nı tamamlattıracaklar ve 1 temmuzda 
talebenin gireceği okul müdürüne 
yalnız kağıdlarını gönderecekler ve 
talebeler ınekteb müdürleri tarafın
dah çağrılmadıkça mektebe gönderil
miyecektir. 

· 4 -Okullar yatılı ve parasızdır. Ta 
lebenin iageııinden bafka giydirilme
ıi, techizatı okul tarafından temin e -
dilir ve her ay bir mikdar da maaş ve-
rilir .(1222) 2515 

Hangar yaphnlacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
miayonundan : 

1 - Genelkurmay pavyon, ahır ve 
garajları su tesisatı pazarlıkla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Bu tesisatın keşif bedeli 2556 
lira 27 kuruştur. 

3 - Pazarlığı 6 Mayıs 938 cuma 
günü saat 11 de M.M.V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 191 lira 73 kuruş 
tur .. Keşif ve şartname 15 kuruşa ve
kalet inşaat şubesinden alınır. 

S - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte pazarbık gün ve saatında M. 
M. V. satın alma komisyonunda bu-
lunmaları. (1150) 2315 

Bay1ndırhk · Bakanhğı ·"' 

de Ankara Lv. amirliği satın alma ko- M. M. M. Vekaleti Satın Alına Ko-
Kü(ük menderes islah 

sahasında inıaat misyonunda yapılacaktır. misyonundan : 
2 - Muhammen bedeli 2456 lira ilk 

teminatı 184 lira 20 kuruştur. Şartna- 1 - İzmir tayyare alayında yaptırı
mesi her gün komisyonda görülür. lacaJt bir çift (F) tipi hangar in,aatı 
İsteklilerin eksiltme gününden evvel kapalı zarfla eksiltmeye korıulmu9-

çayırlarmı amirlik muayene komisyo- tur. 
nuna muayene ettirerek mevki ve aıh- 2 - Keşif bedeli (252.901.25) iki 
hi vaziyetinin muvafık olduğuna da- yU:ı elli iki bin dok:u.z yüz bir lira 
ir alacakları vesika ile belli gün ve yirmi bet kuruftur. 
saatte komisyonda bulunulmau. 3 - Eksiltme 23 mayra 1938 pazar-

(1236) 2478 tesi günü saat 15 dedir. 
- 4 - tlk teminat (13.866,05) on üç 

Yogurt ah nacak bin •ekiz yüz aıt:mı, aıtı lira bet ku-
Ank • --- Amİrl'-· S.. ~tur. ara. ~azmı ıgı tm K. .f . tnaınel 12 

Alma Komisyonundan : • 5 - q.ı proJe 'ft tar er 
l - İstanbul levazım amirliğine bra 65 kurup M. M. V. aatm alma 

ba- ı - . . 113316 k"l Ko. dan aimır. g ı muessesat ıçın ı o yo-
6 

~t.. •
1 

• t..t "--- t 
- d k al fl k ·ı-- · 17 - .1:4St tmeye gırecell[ tt &emun gur un ap ı zar a e sı ....-aı . 

2490 1 
ka 2 3 

93 15 t T h d ! t temınat ve sayı ı nunun ve 
mayıs 8 saat e op ane e s an- .. U dd 1 · d 1 beLg ı 1 
b 1 1 " · ı· -· t ima k unc ma e enn c yazı ı e er e 

u evazım amır ıgı sa ın a o- 'd t . 4 - eü dd · • 
misyonunda yapılacaktır. 1 ar prtnamenm un . ma esı~ın 

2 H · · tah · bed ı· ı8130 (F) frkruında yazılı veaılı::alarla. hır-- epsının mın e ı . . . 
lira 56 kuru ilk teminatı 1359 lira 79 h.kte teklıf mektubla~mı ekaıltme .sa-

§ • • da .. atından behemehal bır saat eoYVehne 
kuruıtur. Şartnamesı komısyon go- L-dar :M M V alma V'-

ilı .. y ğ d h · b' ··tcahh' - . . . utm .iMi, na ver-r ur. o ur un epsı ır mu ı- ıneleri. (lZ96) 261g 
de verilebileceği gibi Anadolu cihetit 
Rumeli ciheti ve Sur harici olmak Ü -
zere üç grupa da ayrılabilir. İstekli -
lerin kanuni vesikalarile beraber tek -
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evci komisyona vermeleri. (1252) 

2518 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 

Pavyon ve komufanhk 
binası yaptutlacak 

M. M Vekaleti Sa.tın Alma Ko-
miayonundan : 

1 - İzmir tayyare alayında yaptı
rılacak altı adet erat pavyonu ile bir 
komutanlık binası inpatı kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye kon"ulan iş: 
1 - Kilçilk Menderes ısl.ilı sahasın

da yapılacak büyük şilt, Baş:yatak ba
Jındaki Jüt ve (5) küçük köprü inşa
ati, keıif bedeli (2}3.989) lira (42) ku
ruıtur. 

2 - Eksiltme 20.5.938 tarihine ra&
layan cuma gün üsaat 1 S de nafıa ft
ld.1eti sular umum müdürlüğü su ek
ııiltme komisyonu odaııında kapalı 
rarf uauliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Ebiltme ~
ai, mukavele projesi. bayındırlık itle
ri genel §&rtnamesi, fennt fUtname w 
projeleri (10) lira (70) kuruf muka
bilinde sular umum müdürlüğünden 

alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için i1-

teklilerin (11949) lira 47 kuruşluk mu
vakkat teminat ftrmesi ve (50) bin li
ralık nafıa su i9lerini veya buna mu· 
adil nafıa i9lcrini taahhUd edip mu
vaffalı:iyetle bitirdiğine ve bu kabil 
nafıa iJlerini baprmakta kabiliyeti 
olduğuna dair nafıa vekaletinden a
lınmıı müteahhidlik vesikası ibraz et
mesi, isteklilerin teklif mektublarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar sular umum müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1217) 2492 

Yapı işleri ilônı 1 - Ankara garnizon birlik w mü
esseseleri için 200.000 kilo koyun eti
nin kapalı zarfla eksiltmesi 23 mayıs 
938 saat .ıs de Ankara Lv. Amirliği Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Bu in!faatın hepsinin keşif be- Nefia Vekaletinden : 

2 - Muhammen bedeli 90.000 lira 
ilk teminatı 57 50 liradır. Şartnamesi 
450 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınır. Kanuni ve ticaret odası ve Şcart
namesinde yazılı vesikalarda bulunan 
teklif mektublarmın saat 14 e kadar 
komisyona verilmesi. (1183) 2429 

Başhemşire aranıyor 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
Ankara askeri hastanesi için bir 

baş hemşire aranıyor. Talip olanların 
şeraiti anlamak üzere kısa hal tercü
mesi ve bir kıta fotoğraflariylc An
karada Cebeci asked hastanesi baş 

ta·bibliğine müracaatları .. 
(1266) 2524 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komiıyonundan : 
1 - Pınarhisar garnizonu için 18000 

Alpullu için 12000, Vize için 12000 ki
lo sade yağı kapalı zarfla eksiltmesi 
20 mayıs 1938, Pınarhisar saat 16, Al
pullu saat 11, Vize saat ıs de Vize tü
men satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 - Pınarhisarxn muhammen bede
li 17100 lira, Alpullu ve Vizenin 10800 
lira, Pınarhisar ilk teminatı 1283 lira, 
Alpullu ve Vizenin 810 liradır. Şart
namesi hergün komisyonda görül\it'. 
Teklif mektuplarının belli saatlerden 
bir saat eveline kadar komisyona ve-
rilIDC6i (1305) 2629 

deli (201.555,11) iki yüz bir bin beş 1.Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
yüz elli beş lira on bir kuruftur. yüksek ziraat enstitüleri kanalizasyon 

3 - Eksiltme 17 mayıs 938 sah gü- inpatıdır. 
nü ıaat 15 de Ankarada M. M. V. sa-

Keşif bedeli 516S lira 50 kuruştur. 
tın alma komiayonunda yapılacaktır. 

4 - tık temnat (13.577,76) on üç 2. Eksiltme 13.5.938 cuma günü saat 
bin beş yüz yetmiş yedi lira yetmiş 15 de nafıa vekaleti yapı işleri eksilt
altı kuruştur. me komisyonu odasında açık eksiltme 

5 :- Ketif, proje ve şartnameler 10 usuliyle yapılacaktır. 
lira 08 kurup M. M. V. satın alma ko. 3. Eksiltmeye girebilmek için istck-
dan alınır. lilerin 388 liralık muvakkat teminat 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni vermeleri ve bu işe girebileceklerine 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve dair yapı işleri umum müdürlüğünden 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler- alınmış hliyet vesikası göstermeleri 
le idart şartnamenin dördüncü mad-

1
... d 

d . . (F) f be azım ır. 

] esıınıb~ l'k ıkkra~fında yazılı ~ge- 4. Eksiltme şartnamesi ve buna mü-
er e ır ı te te h mcktublarını ıha- · 

le saatından beheme,hal bir saat evve- ı teferri evrak 26 kuruş bedel mukabı-
line kadar Ankarada M. M. v. satın tinde yapı ı,1eri umum müdürlüğün-
alma komisyonu riyasetine vermeleri.! den alınabilir. (1194) 2443 

(1209) 2490 

Saldık yedi kalem ena 
M. M. Vekaleti Satm Ahna Koımi syonundan : 
Mamakta Gazdan korunma evinde mevcud aşağıda cins ve mikdarlan 

·ile ~in fiyatları yazılı yedi kalem eşya açık artırma suretiyle ve 9 ma
yıs 1938 pazartesi gi.\nü aaat 10 da M. M. V. Satın alma komisyonunda satı
lacaktır. Artırmaya girecekler muayyen giln ve saatta M. M. V. binasında
ki satın alma Ko. da bulunmalarr ~yayı görmek için Mamakta gazdan ko
runma evine milraeaat edilmesi. 
Tahmin Fiyatı 
Lira K. Mikdan Cinsi 

i99 ~9 497 .800 kilo Aktif kömÜrU 
~ 35 471.750 .. Diatemit Ştolt zeınberg 
62 70 313.500 .. Diatemit 
47 50 950 .. Tozlu Granül Sibegerman 
59 80 1.196 .. Granül Sibegerman 
26 98 269.800 .. Granül Anor 
10 20 170 adet Perna teli .(ll49) 2314 

Ankara Valiliği · 

25 cleldt611 yapttrdocak 
Allıılımn V4alilijindeo ı 

ÇocK sarayı caddesinde gazi ilk 
okuHarı önünde.ki bahçeye yapılacak 
25 dükkanın şartname ve pro1esıne 
g.öce İtıfaSı kapah zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuş.tur . 
1- Kctif bedeli 75178 lira 54 ko

ruftan ibarettir. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname 

ve projeyi görmek için vilayet nafıa 
müdürlüğüne müracaat cedbilirler. 
. 3 - İhale 9 mayıs 938 pazartetıi gü
nü saat 15 de vilayet daimi encüme-

ninde yapılacaktır. 
4- Eksiltmeye girebilmek için ia-

teklilerin aşağıda yazılı teminat ve
saiki ve nafıa vekaletinden 938 tak
vim yılına aid olmak üze.re aldıkları 
mütcahhidlik vesikası ve teklif mek-

tublarım 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dairesinde 9 mayıs 938 pazartesi gü
nü saat 14 e kadar vilayet daimi eo
cümer. riyasetine t~slim etmis olıoz.. 
Iarı lazımdır. 

A -2490 saydı kanunun 16, 17 in
ci maddelerine uygun 5008 lira 93 ku
ruşluk muvak:ka.t teminat., 

B - Kanunun tayin ettiği vesaik. 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mu

cibince münakasaya girmeğe bir ma
ni bulunmadığı·na dair vesaik. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektublarmın iadeli teahhüdlü ohna
sı ve nihayet eksiltme günü saat 14 e 
kadar daimi encümen riyaaetine gel
miş bulunması lazımdır. 

6 - Bu iş hakkında fazla izahat al
mak isteyenlerin vilayet nafıa mü
dürl üğünl' müracaatlarr ilan olunur. 

(1134) 2346 

Sabit raf yaptlrtlacak 
Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli (961) lira (84) kuruş o
lan maliye vekaleti tahsilat müdürlü· 
ğü evrak mahzenine yaptırılacak sabit 
raf işi 6.5.938 günü saat 15 de nafıa ko
misyonunda ihalesi yapılmak üz-ere 
pazarlığa konulınu§tur. 
Teminatı muvakkate (72) lira (14) 

kuruştur. İstekliler teminat makbuziy
le ticaret odası vesikası ve nafıa mü
dürlüğünden alacakları ehliyet vesika
sı ile birlikte sözü geçen günde nafıa 
komisyonuna gelmeleri keşif ve şart
namesini nafıa dairesinde heı gün gö-
rebilirler. (1173) 2336 

-- ·--- - .....- .. --4-·-- - - ---~·-

Demi ryol la rı 
Kaym ağacı al 1nacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komie
yonundan: 

Muhammen bedeli 17920 lira oian 
16000 kayın ağacı 18-5-938 çarşamba 

günü saat 15.15 de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1344 lira 
hk muvakkat teminat ile kanunun ta • 
yin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteah
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.15 e kadar komisyon reisHğinc 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa.
da tesellüm ve sevk ıefliğinden. İzmir 
ve Eskişehirde idare mağazalarından 
dağıtılmaktadır. (1256) 2552 

Demir boru ahnacak 
Ankara Onnan Fidanlıık Müdür 

lüğünden : 
Orman teşcir sahası için alınacak 

4000 metre iki parmak demir boru 15 
gün müddetle eksiltmeye konulmuş
tur. 13. 5. 938 cuma günü saat 15 de 
ihalei katiycsi yapılacağından istekli
lerin% 7,S teminatlariyle Ankara Or
ma müdüriyetine gelmeleri ve şeraiti 
öğrenmek için de Tophane civarında 
Orman Fidanlık müdüriyetine müra
caatları ilan olunur. (1243) 2481 

Çalıt"'a kudreıim iı azalıyor 1 
tlim<ıden h~r ltmiı İi ı;ıkmıyor ,.. 
...,...Y biıde holsiılık. o§n do{ıoorvyoi'. 

itte burodo 

YALI DOL imdadımıza r•tfıirl 
Onu bor hre te<rutı. ediniz. Kendıniıde 7oni 
bor çol•ıma ıe"4cının uyondı§ını g!ltuekMıVt 

VılLIDOl domlo, ıobl.ıt ve hop 
hof,nde her .czOM<le tı..ı.,...,,. 



Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilônı 

GümÜ§ane Nafıa Müdürlüğün
den: 

1-Eksiltmeye konulan iş: Gümüşa
ne vilayetinin - Pirahmet-Kelkit, Pös
ke, Erzincan yolunda Erzincan hudu
dundan itibaren o+ooo ita 11 +ooo ni
ci kilometreleri arasında yaprlacak 
elli adet betonarme, menfez inşaatı o
lup bedeli keşfi 26788 lira 26 kuruş
tur 

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

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia işleri seraiti umumiyesi, 
D - Tesviyei turabiye ve kağir in-

şaatına aid fennt şartname, 
E - Hususi şartname, keşif cedve

li, metraj cedveli, proje. 
İstekliler bunları bir lira mukabi

linde Gümüşhane nafia müdürlüğün
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 12-mayıs-938 perşem
be günü saat on beştedir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2010 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka ticaret oda
sına kayıdlı olduğuna dair o senenin 
ticaret odası vesikasını haiz bulun
ması ve nafia yüksek bakanlığının 

müteahhitlik vesikasını ibraz etmesi 
şarttır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar Gümüşhane nafia 
müdürlüğüne makbuz mukabilinde ve 
rilmiş olacaktır. Postada vuku bula
cak geçikmeler kabul edilmez. 

25271 

~ose tamir etttirilecek 
E&kqebir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir - Çifteler yolunun 3 + 

080 - 13 + 000 kilometreleri arasında 
17597 .18 lira keşif l>edelli şosa esaslı 
tamiratı 28.3.938 taıilunden 18.4.938 ta
rihine kadar eksiltmeye konulmuş ise 
de talih zuhuı etmediğinden temdid e
diJerek bu defa 23.4.938 tarihinden 
9.5.938 pazartesi günü saat 15 kadar 
kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltme
ye k.mulmuştur. Eksiltme vilayet dai
mi encümeninde kapalı zarf usulıyle 

yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1319.78 liradır. 
Bu işe aid evrak : Şosa tafsilat ve 

hülasa keşifleri, grafik, fenni şartna-

şartname mukavele projelel'i ve ima
latı smaiye projeleri her zaman nafıa 

müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin nafıa vekaletinden alın

mış mü'teahhidlik vesikasiyle senesi 
i~inde ticaret odasından alacakları ve
sikayı 2490 numaralı kanunun tarifi 
veçhile teklif mektublarma eklemele
ri lazımdır. 

Mektublar 9.5.938 tarihinde saat 14 
de kadar makbuz mukabilinde dalın! 
encümen riyasetine verilmelidir. Pos
tada vakl olacak gecikmeler nazarı i-
tibare alınmaz. (2~58/1190) 2384 

Halkevi ve parti binası 

yapt1rdacak 
C. H. P. Seyhan llyönkurul Bat· 

kanlığrndan : 
1 - Yapılacak iş: Adanada inşa e • 

dilecek halkevi ve parti binası inşaatı 
(117468) lira bedelle eksiltmeye ko
nulmuş ve istekli çıkmadığından mild 
deti uzatılmışsa da gene istekli çık • 
mamıştır. Keşif üzerinde yapılan ted
kikatta bedeline zam olunan bu inşaat 
(121261) lira yüz yirmi bir bin iki yüz 
altmış bir lira bedel ile tekrar pazar -
Irkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - !etekliler bu işe aid keşif dos
yasınr (1) lira bedel ile İstanbul, An
kara ve Adana nafia direktörlüklerin
den alabilirler. 

3 - ksiltme 13/ 5/ 938 tarihine mü 
sadif cuma günü saat (17) de Adana
da C. H. Partisi binasında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 

(7313) lira (5) kuruşluk teminat ver -
mesi ve bu işi yapabileceğine dair elli 
bin liralık vesika ibraz etmesi lazım
dır, İsteklilerin 13/ 5/938 cuma günü 
saat (17) de Adanada C. H . P. bina
sındaki komisyona müracaat etmeleri 
ilan olunur. (2423/ 1275) 2531 

Yatılı okul inşaatı 
(Muğla - Turgut nahiyesi yatılı 

Okul İnşaat Komisyonu Ba§kanlı
ğından : 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuş olan (16075) lira (21) kuruş 
keşif bedelli yatılı okul inşaatına is -
tekli çıkmadığından eksiltme müdde
ti 28 gün daha uzatılmı~tır. 

2 - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için (1205) lira (64) kuruş muvakkat 
teminat parasının köy sandığına yatı-

rılmasr ve Nafıa Vekaletinden alm
mı§ müteahhidlik veya vilayet nafıa 
müdürlüğünden alrnmı§ ehliyet vesi
kası gösterilmesi ve teklif mektubları 
nın ihale saatinden bir saat evet ko... 
misyona verilmiş olması lazımdır. 

3 - Yapılacak eksiltme liyık had ... 
de görüldüğü takdirde, 20. s. 938 cu
ma günü saat 16 da Leyne köyünde 
in~t komiayonunca ihalesi yapıla
caktır. 

4 -Proje, şartname ve evrakı keş
fiyesini görmek ve daha fazla bilgi e
dinme kistiyenler her gün komisyona 
müracaat edebilirler. 2533 

Betonarme köprü 
inşaatı 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
Nafıa Vekaleti Samaun Su İşleri 

Sekizinci Şube Mübendiıliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan İf : 

Samsun - Çarşamba şosesinin 17 ci 
kilometresinde, Hamzalı bataklıkları 
ana kanalı üzerinde yaptırılacak be
ton arme şose köprüsünün inşaatıdır. 

Keşif bedeli (15423.80) lira olan bu 
iş 1-5-938 tarihinden itibaren (21) gün 
müddetle eksiltmeye çrkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 23-5-938 tarih.ine rast
lıyan pazartesi günü saat 15 de Sam
sun su işleri sekizinci şube mühen
disliği binasında eksiltme komisyo
nu odasında vahidi fiat üz.erinden ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (78) kuruş mukabilinde 
Samsun su işleri sekizinci şube mü
hendisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1156. 79) liralık ınuvakkat 
teminat vermesi ve on bin liralık 
köprü işlerini teahhUd edip muvaffa· 
kiyetlet bitirdiğine ve bu kabil nafia 
işlerini başarmakta kabiliyeti olduğu
na dair nafia vekaletinden almmıs 

müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, is~ 
teklilerin teklif mektublarmı ikinci 
ci inaddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar au işleri sekizinci tube 
mühendisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e
dilmez .. 

5 - İşi üzerine alan müteahhit 
yüksek vekaletçe ihalenin tasdik o
lunduğu kendisine yazı ile tebliğ edil
diği tarihten itibaren (15) giln içinde 
muvakkat teminatını kati teminata ib
lağa ve aynı zamanda mukaveleyi n<;>-; 
terlikten tescile mecburdur. 

Atatürk heykeli 
müsabakası 

Gire.un Belediye&inden: 

1 - Giresun vilayet merkezinde di
kilecek Atatürk heykeli~ aid resim 
ve projeler 25 haziran 938 tarihine 
müsadif cumartesi gününe kadar mü
sabakaya çıkarılmıştır. 

2 - Heykel ve kaidesi için 40 kırk 
bin lira kadar para sarfedllecektir. 

3 - Yapılacak proje ve maketlerin 
büyüklüğü rtıüsabakaya i!}tid.k ede
cek mütehassısların takdirine bırakıl-

Pa%arhkla granit parke 

taşı satln ahnacak 
Zonguldak Urbaylığmclan : 

1 - Kapah zarf usuliyle eksiltmeye 
konulan (100.000) adet granit panke ta 
9ına talip zuhur etmediğinden bir ay 
içinde pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 16 mayıs 1938 pazarte
ıi günil saat (15) de Zonguldaıkta be
lediye en<:limeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler şartnameyi parasız o
larak Zonguldak belediyesinden ala
caklardır. Şartname münderecatı hak
kındaki sorgular ihale gününden evel 

mrştır. 
4 _ Resim ve maketler müsabaka sorularak halledilmek lazımdır. 

gününe kadar İstanbul güzel sanatlar 4 - Muhannnen bedel (7 500) lira-
akademisi direktörlüğüne teslim edil- dır. 
miş bulunacaktır. 5 - İsteklilerin (562) lira (50) ku-

5 _ jüri heyetince birinciliği ka-· ruşluk teminat mektuplariyle muay
bul edilen sanatkara 500 beş yüz ve! yen günde pazarlığa katılmaları ilan 
ikinciye 250 iki yüz elli lira mükafat olunur. (1309) 2631 

v~rilecektlr. 1 

6 - Müsabakaya iştir!k edecek mil- Gümrük karakolları yaptırılacak 
1i sanatkirlar, Giresunun kurtuluş 
savaşındaki durumunu mahallen tet
kik etmek ve heykelin dikileceği mey 
danı bizzat görmek istedikleri takdir
de geliş ve gidiş vapur navlunu ile 
Giresunda ikamet edecekleri üç gün
lük zaruri masrafları belediyece öde· 
necektir. Bu para ancak müsabakaya 
iştirak ettiklerini resim ve maketleri 
akademi direktörlüğüne teslim eyle
diklerini mübeyyin alacakları vesika 
ilzerine müsabıklara verilecektir. 

7 - Fazla izahat almak istiyenle
rin İstanbul gUzel sanatlar akademi
si direktörlüğüne müracaat eylemele-
ri m.h olunur. 2404 

Şose yaptırılacak 

E1okitehir Nafıa Müdürlüğündeıı: 

Gaziantep Nafia Müdürlüğünden : : 

1 - 51239 lira 15 kuruş bedeli keşH
li TaıhtaıköprU, Melikanlı ve Ala göz ı 
banisi gümrük karakolları inşaatı 26. 
4.1938 tarihinden itibaren 15 gün müd 
<:letle kapalı zarf usuli ile eksiltmeye 
konmuştur. Muvakkat teminat 3842 li
ra 94 kuruş. 

2 - İhale 17.5.1938 tarihine müsadif 
salı günü saat 16 da ·G. Antep Nafıa 
müdürlüğünde toplanacak eksiltme 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Keşif ve pıojelerle hususi ve 
eksiltme şartnamelerini görmek isti
yenler G. Antep naha müdürlüğüne 

müracaat edeceklerdir. 
4 - İsteklilerin elinde Nafıa veka

letince verilmiş milteahhitllk vesikası 
bulunması _şarttır. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı 
vesikaları ve muvakkat teminat mak
buzu veya banka kefalet mektuphriy
le birlikte kanunun tarifat ve ş_art'1a
medeki şeraite tamamen uygun VI! 

noksansız olarak yazacakları teklii 
mektuplarını havi kapalı zarfları iha
le saatinden bir saat evel komisyon 
reisliğine vermeleri ilan olunur. 

(2532-1312) 2634 

Sarıköy - Mihaliççxk yolunun 4 + 
400 - 13 + 450 kilometreleri arasın
da 11571.19 lira keşif bedelli yeni şo
se ve sınai imalat inşaatı 28. 3. 938 
tarihinden 18. 4. 938 tarihine kadar 
eksiltmeye konulmuş isede talip zu
hur etmediğinden temdit edilerek bu 
defa 23. 4. 938 tarihinden 9. 5. 938 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
14,30 kadar kapalı zarf usuliyle tek
rar eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme vilayet daimi encümenin- Kapalı zarf uauliyle 
de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 868 lir;adır. 
Bu iş_e aid evrak.: Şose tafsilat ve 

eksiltme il Anı 
hulasa keşifleri, grafik, fenni ve ek- Mani.a Şehri Elektrik Teıisat Bir-
siltme şartnameleri, genel şartnamesi, liğinden : 
'mukavele projeleri ve imalatı sıp.aiye 
projeleri her zaman nafııa müdürlü- 1 - Nafıa vekaletince musaddak 

(2414~1276) 2532 .ğüq.,de ~ÖJ.illrJ>ilir.. _. ,,... t projeleri mucibince Manisa şehrinde 

1 
İJ>tekrnsrin Nafıa v~kaletinde~ p.- yeniden tesis edilecek 14420 lira keşif 

'"'"'4ttliirille4.ar==;~'""" ı ·~~·.~dla~v-~.:,1 _ ___..,, .,.,...ıu t-•ntiiiiil muh_il_t ve fehir< 

sı. ıçınde tıcaret odasından. alacakları dahilinde üç adet muhavvile merkezi 
vesikayı 2490 sayılı kanunun tarifi ve yüksek tevettürlü yer altı kablosu 
veçhile . teklif mektublarına ekleme- ve bunların montajı) ile 17422 lira ke
leri lazımdır. şif bedelli (als;ak tevettürlü elektrik 

E&ki~hir Nafıa Müdürlüğünden: 

Eskişehir - Söğüt yolunun 3 + .050 
- 9 + 475 inci kilometreleri ~rasıoıia 
12282.38 lira keşif bedeli ~osa esaslı ta
miratı 28.3.938 tarihinden 18.4.938 ta-
rih~ne kadar eksiltmeye konulmu\! ise 
de talib zuhur etmediğinden temdid e
dilerek bu defa 23.4.938 tarihinden 
9.S.938 pazartesi günU saat 15.40 da ka
palı zarf usuliyle tekrar münakasaya 

Mektublar 9. 5. 938 tarihinde saat şebeke malzemesi ve bu malzemenin 
13.30 za kadar makbuz mukabilinde montajı ve birlikce müteahhidine tes
daimi encümen riyasetine verilmeli- lim edilecek olan demir direklerin di
dir. Postada vaki olacak gecikmeler kilmesi ve montajı) işleri kapalr zarf 
nazarı itibara alınmaz. wıuliyl ayrı ayn eksiltmeye konul-

(22559/1187) 2381 muştur. 

102 "ff k "k" .. 1 k 2 - Bu işlere aid şartname ve ev-
~I oşum o uzu a maca rak: Eksiltme ve fenni 9artnameleri, 

konmuştur. Bursa Sıhat Mü.dürlüğünde lskan 
Eksiltme vilayet daimi encii1!,leninde Dairesi Satın Alma Komisyonundan 

mukavele ve tesiı>at projeleriyle plan
lardan ibarettir. 14420 .ira kefif be
delli işe aid evrak 72; 17 422 lira keşıf 
bedelli iş eaid evrak 87 kuruş bedeli 
mukabilinde (Mariisa şehri elektrik 
tesisat birlığindcn ve İstanbul Taksim 
Şark apartnnanında biriiğin kontrol 
müheidisi Hasan Hale: !şıkpmardan) 
alınır. 

kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. Muhacirlere tevzi edilmek üzere a-
Muvakkat teminat 921.18 liradır. lınacak 102 çift koşum öküzü 13.5.938 
Bu işe aid evrak: Tafsilat ve hlila- cuma günü saat 15 de vilayet dairesin

sa kc,ifleri, grafik, fenni ve eksiltme de SLhha.t Müd·ürlüğünde ihalesi yapıl 
şartnameleri, proje, genel şartname ve mak üzere 29 _ nisan • 938 tarihinden 
mukavele porjeleri her zaman Eskişe- itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf 
hir nafıa müdilrlüğünde göri.ilebilir. usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

İsteklilerin nafıa vekaletinden alın- Şartnameler Sıhhiye müdürlüğün-
mış. müteahhidlik vesikasiyle senesi i- de görülebi1ir. Taıhmint bedeli 10200 
çinde ticaret odasından alacakları ve- liradır. Taliplerin (% 7,5) yüzde yedi 
sikayı 2490. no. lx kanunun tarHi veç- buçuk teminatı olan 765 liralık mak
hile teklif mektublarma eklemeleri la- buz veya teminaıt kağıtlariyle eksilt -
zımdır. meden bir saat evveline kadar teklif 

Mektublar 9.5.938 tarihinde saat mektuplarını mezkur komisyona ver-
14.40 kadar makbuz mukabilinde daimi meleri. (1287) 2569 . 
encümen riyasetine verilmelidir. 

Postada vaki olacak gecikmeler na
zarı itibare alınmaz. (2257 /1189) 

2383 

Telefon santrah 
yaptı rı laca k 

lstanbul Telefon Müdü~lüğünden: 

Şişlide yaptırılacak telefon binası 
dahilinde 2000 abonelik bir telefon 
santralı tesisi işi kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Bu tesisatm mu
hammen bedeli 200 bin, ilk teminatı 
11250 liradır. Eksiltmesi 26.5.1938 tari
hine müsadif per9embe günü saat on~ 
beşte müdürlüğümüzün Tahta kale
deki merkez binasında toplanacak a
lım, satım komisyonu huzurunda icra 
edilecektir. Bu işe aid şartname ve te· 
ferruatı beş lira mukabilinde hergün 
levazım dairemizden alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplan ve en 
az 100 bin liralık bu işe benzer İf yap
tıklarına dair referans ile 938 takvim 
senesine aid müteahhitlik ve ticareıf: o
dası vesikaları ,teminat makbuz veya 
banka mektuplarını muhtevi kapalı 
zarflarını mezkilr tarihte saat 14 de 
kadar alım, satım komisyonuna tevdi 
etmeleri Iazrmdır. (1021) 2032 

Şose tamiri ve inşası 
E&ki§Ohir Nafıa Müdürlüğünden: 

.Eskişehir - Söğüd yolunun 9 + 500 
- 15 + 300 kilometreleri arasında 
yapılacak 12837 .90 lira keşif bedelli 
şose esaslı tamiratı ~ imalitı sınaiye 
inşası 23. 4. 938 tarihinden 9. 5. 9~ J 
pazartesi günü saat 15,20 ye kadar 
kapalı zarf usuliyle ekailtmeye konul~ 
muştur. Eksiltme vilayet daimi ertcü
meninde kapalı zarf usuliyle icra edi
lecektir. 

Muvakkat teminat 962.84 liradrr. 
Bu ite ald evrak: Şose tafsilat ve 

hulasa keşifleri, grafik, fenni ve ek
siltme şartnameleri, genel şartnanıe, 
mukavele projeleri ve imalatı smaiye 
projeleri her zaman Eskişehir Nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa vekaletinden a
lınını' müteahhidlik vesikasiyle sene
si içinde ticaret odasından alacakları 
vesikayı 2490 No. lu kanunun tarifi 
vcçhile teklif mcktublarına eklemele
ri lbım.dır. 

Mektublar 9. 5. 938 tarihinde saat 
14,20 ye kadar makbuz mukabilinde 
daimi encümen riyasetine verilmelidir. 
Postadaki vaki olacak gecikmeler na
zarı itibara alınmaz. 

.(2256/1188) 

3 - Her iki işe aid eksiltmeler ayrı 
ayrı olmak üzere 27 mayıs 938 tarihine 
ra~tla~an cuma günü Manis:ı belediye 
daıresınde toplanacak olan CJirl ı k en
cümenince saat on altıda yapılacaktır. 

4 :-- ~ksilıtmeye girebilmek için is
teklılerın 14420 liralık iş için l08l Iira 
50 kur_uı; 17422 liralık diğer iş için 
1306 lıra 65 kuruct muvakkat tem' t 

1 
. r ına 

ver~e erı ve bundan başka aşağıdaKi 
vesıkaları getirmeleri lazımdır. 

A -:--- Na.fıa vekaletinden alınmış e
lektrık tesısatı müteahhidliği vesikası 
~ - 938 senesine aid ticaret odası 

vesıkası. 

~ - ~ksil tmeye gireceklerin bizzat 
~uhendı~s olması veya bunlardan birı
nın :ennı mesuliyeti altında işin yapı
lacagını ve tesisat müddetince işin ba
ş~nda bulunduracağını teahhüd etme
sı. 

6 - Her iki i'e aid teklif mektubla
rı yukarıda 3 ·· .. . uncu maddede yazılı sa-
atten bır saat evveline kadar Manisa 
belediye binası dahilinde hususi dai
resinde toplanacak olan elektrik birli
ği reisliğine makbuz mukabilinde ve
rılecektir. Posta ile gönderilecek mek
tub!arın· nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
nuş. bulunmaaı farttır. Postada olacak 
gecıkmeler kabul edilmez. 

1 - Her iki tesisat 15/Teşri -
nievvel/1938 de iıler bir hal
de teslim olunacaktır. 

-TI 
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latanbuldamevUmlikevanyanlara- ı Küçük ilôn şartlan l 
Osman bey tramvay istasyonunda Ko- Dört satırlık küçük ilanlardan : 
ket apartmanında 3 numaralı ve tam iBir defa için 30 Kuru3 
k nf 1 odalı · · · l İki defa için 50 Kuruş 

o or u beş daıre mobılyesıy e Ü defa için 70 Kuruş 

1 
kiralıktır .• içindekilere müracaat. in6rt defa için 80 Kuruş 

10 kuruş alınır. M<!eeli 10 defa neşrcdi
Kiralık - 4 oda, 1 hol müstakil ant- lecck bir ilan için 140 kuruş alınacaktır. 

reli birinci kat. Yenişehir Adakale 18-1 Bir kolaylık olmak üzere, her satır, ke
lime aralarındaki bo$luklar müstesna 

2641 !Devamlı küçük ilA.nlann her defası ıçin 

Rusçuklu Fahri Tl. 3753 2413 30 harf itibar edilmilitİr. Bir küçük ilan 
i 120 harften ibaret olmalıdır .. 

Kiralık- Kavaklıdere Güven mahal- iDört satırdan fazla her satır için ayrıca 
lesinde 31 No. lu evde 2 oda 1 hol ve 1 po kuruş alınır. 
banyodan mürekkep müstakil kat için- :,.,.,,..,,.,.,,.,.,.,.,,,,.,,.,,,.,,,,.,., •• ., .. ,,., 

dekilere müracat. 2455 

Kiralık ev - 4 oda 1 salon, mutbak 
banyo ve balkonu havidir. Cebeci Uz 
görenler sokak No. 15. 2508 

Kiralık - Memurlar kooperatif bi
nası arkasında Bay Ali Nazmi apartı -
manında ikinci katta 14 numaralı dört 
oda ve bir hollü daire kiralıktır. İsti -
yenlerin altındaki yazıhaneye veya 
kapıcıya müracaatlar. 2547 

Kiralık - Mobilyalı, banyolu temiz 
bir oda kiralıktır. !şıklar caddesi Ne -
catibey okulu yanında No. 2 1. ci kata 
müracaat. 2563 

Kiralık daire - Y enişehirde V eka
letlere yakın tam konforlu beş oda, ka
lorifer müstakil garaj. Ziraat Banka
sında Sadi Seçkine müracaat. Tel 3406 

2573 

Devren kiralık apartıman - 5 oda, 
banyo, ehven şerait; Yenişehir Karan -
fil sokak No. 9 2585 

Kiralık oda - Yeniıtehir Demirtepe 
Özveren Ulus sokak 1 No. lu Ap. alt 
katma müracaat. 2586 

Kiralık Daire - Emniyet abidesi kar 
şısmda, Çankaya asfaltı üzerinde 11 nu
maralr apartmanın, beş büyük odalı i
kinci katı,, mobilyeli ve mobilyesiz ki
ralıktır. Telefon: 2421 2621 

Kurslar: 

Daktilo kursu - 46 mcı devresine 
mayıs ilk haftasında başlıyacaktır. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 
Yenihamam apart. Kat 2 Tel: 3714 

24!3 

İş verenler : 

Pedalt,\ve mücellit - Alııhcaktır.' 
İyi ücret verilecektir. Kınacı. ban Çan-ı 
kaya matbaasına müracaat. 

2605 

· Zayiler 
Zayi- 732 numarada mukayyet yük 

arabamm pilaka numarası zayi olmuş
tur. Yenisi almacağxndan eskisinin 
hükmü yoktur. Çankm caddesinde de
ğirmen başı Mustafanın bahçesinde 0 _ 

turan Hurşit oğlu Rüstem Buz 2608 

Zayi - Galata idhalat gı; _ _,,v .. ·· 
0 

o.uurugunun 
3 2 numaralı ve 8-4-938 günlü beyan-
nameye aid 31 9 lira 60 kuruı>luk ı 6549 
numaralı 9-4-938 günlü irad makbuzu
nu zayi ettim. Döviz işlerine kullanıl
ma~~ şa:tiyle yenisini alacağımdan 
eskısının htllonü yoktur. Petro Sagredo 

.. Zayi - Yenişehirde Kanlrgöl mev -
kiın~e ~237 inci adanın 18 inci parseli
ne aıt bır kıta tapu senedi ile imar tara
fından verilen çapı kaybettik. Yenisini 
alacağı.~ızda~ eskisinin hükmü yok _ 
tur. Muhendıa Remzi Gürayman, Mü
hendis Sabiha Ecebilge. 2574 

Sablık : 

Sabhk - Yenişehir Cebecide Küçük 
çapta satılık inşaata elverişli arsalar. 
Telefon 2406 2427 

Satılık - Yenişehir Cebecide irat 
getirir satılık apartunanlar ve evler Te-
lefon 2406 2428 

Acele satılık arsa - Alman sefaret• 
hanesinin arkasında asfaltta 1408 met
re arsa H. Alrcıoğlu Tel. 1538 2450 

Satılık, kiralık yab - !stanbulda 
Sanyerde piyasada en güzel mevkide 
B. Hasib yalısı. 12 büyük müzeyyen"
da. Yanındaki 53 No. ya müracaat. 

2473 

KuJlanılmış iyi bir piyano satıhı.

tır - Ulus gazetesinde M. Z. rumuzu -
na mektupla milracaıtt. 2509 

Acele satılık - Yenişehirde Özenli 
sokakta blok başı 15 metre derinlikte 
bina inşasına müsaadeli 425 M. murab-
baı arsa. Telefon 3057. 2564 

Satılık geoit arazi - Metre 20 X. 
Yenişehire otomobille beş dakika. Yu
kan Ayrancı, Aıağı Öveç. Emniyeti u
mumiyede tercüman Şefik. 2577 

Sabhk - Kasa, yazıhane ve mobilya 
acele satılıktır. 6 - 5 - 1938 cuma günü 
saat 12 de Belediye müzayede aalonu. 
na geliniz. 2594 

Acele satılık- Telefonken Supcr 
T. 686 yepyeni bir radyo. Atatürk bul
varı 57 Ali Nazmi apartmanı 7 Yenişe
hir 2609 

Sablık Ev- İsmet p<i§a mahallesi U
lucak caddesi 1. ci kat 2 oda ufak salon 
2, 3 cü katlar 4 der oda büyük salonlar 
mutfak banyo elektrik ve suyu vardır. 
Evin ar.kasında bir evlik arsası da var
dır. Tel; 1433 • .1;2610 

Acele aatılırlc yalz.- Boğaziçinde Va
ni köyünde 33 metre rıhttm üzerinde 
ikiye kabili taksim ınaabahçe büyük bir 
yalı, ehven fiatla acele satılıktır. Tele
fon: 2421 262'0 

Satılık - Motosiklet ve elektrik mo
toru ucuz satılıktır: Elektrik şirketi A
ziz Alpaut Tel: 3676 2639 

Ankara Belediyesi 

hrıkı lllllbul mü11kasası 
Ankara Belediyeıinden : 
1 - Su işlerine bastırılacak 18 adet 

evrakı matbua on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli (1000) lira
dır . 

3 - Muvakkat teminatı (75) lira
dır. 

4 - Şartname ve niimunelerini gör
mek isteyenlerin her gün yazı iışleri 
kalemine ve isteklilerin de 20 mayı.s 
938 cuma günü saat on buçukta bele
diye encümenine müracaatları. (1319) 

-'----~--------------------~ 2636 

Kiralık evler 
Belediye İmar Müdürlüğünden: 

Cinsi 
Kağir 

hane 

Mahallesi 
Eski yangın 

yeri 

Sokağı 

Mechul 
asker So. 

No: Sı 
15 

Bir Senelik. Mu. !c. 
912 Lira 

" .. " o 891 
1 - Yukarıda yazılı haneler 1 - 6 - 938 tarihinden 31-5-939 tarihine k:dar 

bir sene müddetle icara verilecektir. 
2 - Talipler şartnameyi görmek üzere her gün imar müdürlüğüne müra

caat edebilirler . 

3 - Muvakkat teminatı muhammen bedellerin %7'.50 dlr, İhalesi 16-5-938 
pazartesi saat 9 da imar müdürlüğü alrm satım komisyonu huzurunda yapı
lacaktır. 

(1263) 2522 

Açık arrthrmo ve taksitle satllık tarlalar 
EmJak ve Eytam Bankasuıdan : 

Esas No. Mevkii ve nevi 
23 Ankara Demirlibahçe 

civarında Ratıp ça
yında eski Kozma ye-
ni Bozkurt un fabri
kası yamndaki tarla 

Yukarıda mevkii ve nevi yazılı tar
la, birinci taksiti peşin, mütebakisi 
yedi müsavi senevi taksitte ödenmek 
üzere açık arttırma usuliyle satıla
caktır. 

İhale, 16.5.938 pazartesi günü saat 

Mikdarı Dipozito 
Metre 2 T. L. 

5773 578.-

on birde bankamız satış komisyonu 
huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin 
o gün ~i?ozito akçesi, hüviyet cüzda
nı ve ıkı vesika fotoğrafı ile banka
mız emlak servisine g elmeleri. 

(1251) 2503 
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al Eşya pazar1nda şimdiye kadar görülmemi ucuzluk sergisi acıfdı 
Bilummn giyim ihtiyacımzi son derece ucuz fiatlarla temin edebilirainiz. (Ismarlama elbise beğendiıı:mek ~le yapd·U') ~ 

Haslaltk, ölüm ve pislik getiren fareler 

HASAN 

F FARE 
ZEHIRI 

ile öldürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük heor nevi fa. 

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 2614 

• ~ ı· ' • - : . , ... "> ~ •• ~,~:~ 

Kızılay Genel Merkezinden 
Son zelzeleden zarar göm yurddaşlarmıız menfaatine 

Türk Maarif Cemiyeti tarafından 
8-5-938 tarihine rastlayan pazar günü saat 15 de 

Halkevinde 
Gazan opereti temsilleri paralı olara.~ gösterilecektir. 
Bilet fiatları: Parter koltuklar 75; 100 localar 300; 400 

Balkon 25 kuruştur. 
Biletler yarından itibaren Yenişehirdcki kızıl ay genel merkez 

bin.asında ve halk evinde satılmaya başlanacaktır. 2640 

Vergi borçlular1 
Çankaya Malmüdürlüğünden : 
Mukellefin ismi: V~kers Armistron k limited şirketi ve vekili L. Lander, 
İşi : Harb malzemesi ve sinayi Limited şirketi. 
Ticaretgah mevkii: Y cnişehir Sünb ül sokak, No. 4 

Tarh edilen 
Tarh Aid olduğu Matrah ka.ıa nç 
N o. Senesi müddet d.fi kir Lira K 
11 934 933 120.000,00 31850 oo' 

takvim 
ısenesi, 

Cezası 
Lira K . 
f:i3700 00 

Buhran İhbarname 
Lira K . No. 
19110 00 7/ 94 

- 47 934 934 50.000,00 10850 00 21700 00 7 500 00 7 / 95 
miiddet 
ticaret 

Yukarıda isimleri yazılı mükelleflerin ikametgahları meçhul olmadığın
dan matruh kazanç vergisi ve zamları na aid birinci ihbarnamelerle resen 
takdir komisyonunun 3.5.1938 tarihli ve 28 No. lu karar sureti tebliğ edile
memi~tir. Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesi mucibin-
ce tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (1320) 2637 

Yalnız 

MAZON MEYVA TUZU 
Hakikaten müessirdir 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Mide 
Ekşilik, şişkinlik ve yan
malarını giderir. Mide ve 
barsaklar: alrştmnaz. A
ğadaki fena kokuyu, tat
sızlığı ve dildeki paslılığı 
defeder. 
Son derece teksif edilınio bir 
tuz olup müşabih isimli müs
tahzarla.rla kıyas kabul etmez. 
Horoıo markasma dikkat. 

2200 

SinemtJ koltuğu yaptırdacak 
Çocuk esirgeme kurumu genel merkezinden: 

Çocuk sarayı caddesindeyaptırmakta olduğumuz sinema 
için 600. 700 koltuk yaptınlacaktır. Şeraiti öğrenmek ist.e
yenlerin 10 gün zarfında kurum muhasebe müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. 2601 

NEOSTERİN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

vü<:uda giren nezle, kızamık, kı
zıl, grip gibi bulaşıcı hastalık

lardan korur, dişleri ve dit etle
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec:
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

Terzihane nakli 
Londra Mi.n.istir akademisinden 

mezun 

Terzi -
Talôt Akar 

Eski bulunduğu yerden bu defa A
nafartalar cadde~inde Yeni sineması

. rasındaki 45 nwnaralı mağazaya nak
letmiştir. Londradan yeni getirttiği 

kumaşları görmek üzere muhterem 
müşterilerin teşrifleri. 2622 

hk daireler • r 
Ulus meydanında yeni yapılan 

KOÇAK 
ında 

Resmi ve hususi müesseselerle şir
ketlere çok elverişli daireler vardır. 
Büyük müesseseler için kat halinde 
de k iralanabilir. Asansör, kalorifer 
ve her türlü kolayliğI havidir. 

Altındaki Burla biraderler mağa-
zasma müracaat. Tel: 1780 2484 
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= En eyi cins damarsız halis mer..: Bakımsız dı.$lerı· 
E merden yapılmış Karaköy çalı ki-E · 
: reçlerini 2791. 2861, 1446 ve 3300: 
: telefonlardan arayınız. 2093 E -., ................................ , ..... ... 

Kiralık 
Etlik Kurt ini mevkiinde içinde 4 

odah e•i ile mütenevvi meyva ağaçları 
ve auyu olan bağ kiralıktır. Görmek i6 
tiyenlerin mahalle bekçici Aliye, gö
rü§mek için Ç. E . Kurumu muhasebe 
müdürlüğüne müracaat. 2602 

DAKTİLO KU SU 
46 1 NCI DEVRE 

MAYIS !LK HAFTASINDA 
BAŞLIYOR 

Dersler sabah saat 8 den akşam 
10 a kadar devam eder. 

Yenihal arkasI Yeni hamam a
partmanı Tel: 3714 

:ı' 

Bekliy n 
D işlerini kaplıya.n kir ~aba

kası sinek kağıdları gi
bi yapışkandır. Mikroplan çe
ker, muhafaza eder ve besler. 
Dilinizi dişlerinizin üzerine 
gezdirirseniz bu tabakayı siz 
de hissedersiniz. 

T ehlike baş göstermit de-
mektir Bir gün her şey 

olup bittikten sonra dişlerini
zin donuk san bir renk aldığı
nı göreceksiniz. Bunu diş ağ
rılan, ve bir çok vahim bu
talıklar takib edecektir. 

~11111111111111111111111111111111111111a.. Sizi bu tehlikelerden ~rtaracak yegane diş macunudur. Dişleri
__ : Dr. Ba"' sıt u·· rek : nizi temizler, parlatır, mikropları öldürür, diş etlerini kuvvetlen
- _ dirir. Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra RADYOLIN kul-
=-= Cebeci Merkez Hastanesi _§ lanmakla pek kısa bir zaman içinde hakikaten beyaz ve tem~ diş-

lere sahih olursunuz. 2613 : iç Hastalıkları mütehassısı : ________________ :m _______ _ 

: Her gün hastalarım Y enişe- : 
: bir Meşrutiyet caddesi Ürek: 
: apartmanında saat 13 denE 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 : -., 1111111IHlllll111111111111111111111111" 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllll~IL. ----- -----Dr. Şevket Hüsnü Taray -- --- Cebeci hastahanesı : 
: Kulak, burun, boğaz mütehassısı : 
E Adliye sarayı köşesi Saraf Hakkı 5 
: apart. No. S Tel 3912. -ev 1279 : ----- Saat 3- 7. 
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Bay ve bayan 
Biı; ecnebi aile 4-S ay müddetle 

N 
Yeni çıkan plaklar 

No 270206 Ba~:!!~~ • Rast şarkı - Şu seven kalbim 

Bayan Safiye Tokay No. 270207 - Hic::az §arkı - Şen kız balkondan bakar 
Karciğa.r prkL - Yürük kızı 

Bayan Nadire 

No 270208 - Hicaz ıarkı 
• Hüzzam şarkı - Sana baktıkça 

, mefru' küçük bir apartman kiralamak 
veya bir aile nezdinde pansiyon ol
mak istiyor. Alakadarların her gün 
Atatürk bulvarı Koçzade apartmanı 

No. 3 e veya Ankara Tl. 1822 ye mü-

Bayan Mahmure Şenseı NO. 270209 - Rumba - Usandrm erkeklerden 
Kaynana şarkısı - (Bayan Perihan iştira-

kiyle) 

513 

• 
Juvantin 

saç boyalan 
Daima sabit, daima tabii 

...., 
İngiliz Kanzuk eczanesi laboratu

varlarında hazırlanan Juvantin saç bo
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen ~ri olup saçlarz tabii renkle
rini bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEV ASIDIR. 596 

1~1 
ULUS - 19. uncu yıl. - No: f:i020 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin Ki.mil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşler·i Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Bas~mevi: Ankara 

racaat. 2606 

Vergi borçluları 
Ankara Defterdarlığından : Vergi 

Hesap İhbarname Miktarı Dosya 

1smi İşi Ticaretgfillr Scınesi No. Cilt Varak LiraK. No. 

Hüseyin O. Ali Scıbzeci At.pazarı 934 508-509 77 25 13 10355 

Hediye Terzi Koyunpazarı Arka sokak 12 N. 936 812 52 87 12 60 10356 

.. " .. .. .. 937 . .. 52 88 21 60 .. 

.. " .. .. ,, 937 " 
66 26 16 56 .. 

Emin Komisyon<:u Mimar Sinan 934 1047 77 33 521 13 
Solfasol O. Ali Sebzeci Koyunpazarı Pideciler 934 787/ 1 77 46 70 Ol 
Hamza O. Hasan Bakkal Arslanhane, Ulukapı 935 1805 58 55 14 38 
Osman O. Ahmet Kundura tamircisi Poyracı, meydan önü 937 1416 59 62 11 34 
Memet O. Memet Toptan zahireci Arslanhanc, Atpazarı 113 93-6 1921 48 54 21 73 
Memet O. Memet Toptan zahireci Arslandıane, Atpazarı 113 936 " 

48 53 6 20 
Hasan O. Şakir Bakkal Osman B. Tacettin No. 19 937 1552 59 66 2 24 9924 
Feyzi vari.ş,leri Vestiyer Gökçeoğlu, Lozan palas 934 1235/ 1 5 69 28 80 
Yasef Frolih Müteahhit Hacıbayram Antep çıkmazı 9l4 1591 79 58 39 10 3503 

3No. 
Kemal (veraset Talebe Trabzon, Cumhuriyet mek- 934 
ve intikal v.) tebi S. 2 2 94 60 2064 

Yu.kar1da isim ve meş.guliyeıtleri yazılı mükelleflerin namlarına tahakku k ettirilen vergilere aid ihbarnameler 
adreslerinin meçhul buhınması hasebi yle tebliğ edilememiştir. Hukuk muh akmeleri usulü kanununun hükümle-
rine göre tebliğ yerine kaim olmak ü zere ilan olunur. (1310) 2632 

Oksürenlere ve 
ıöğüıı nezlelerine Katran Hakkı Ekrem 

Y ·ENİ SİNEMALAR HALK 
BU GUN BU GECE 

BU GÜN BU GECE 
~1 llllL Meraklı ve canlı bir mevzua malik - - fransızca sözlü büyük filim Barbara Stanvick - Garry Grant taıra- - -- -

fından emsalsiz surette temsil - -edilen - - Kizıl Rahip - -hisst ve müessir bir 11aheser - -- -- -- -
Kadın Kalbi - - Baş rollerde : - -- -- - Anna Bella ve Conrad V cidt - -- -

Fransızca sözlü - - Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30. Gece 21 de - -- - HALK MATİNESİ: 12.15 de - -
Seanslar : 2,~5 - 4,45 - 6,45. Geçe 21 de - -- - Hırçın Kaıdm -Saat 21 de Anka.rapalas orkestrasmm - -- - Saat 2.30 da fevkalade tenzilat : -iştira.kiyle dans numaraları ,111ur Balkon: 40 - Hususi: 30 - D uhuliye: 20 
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Yan ın, ayat, otoma il, cam s taları ya 1 Halil Naci Mıhcıoğlu, Telefon: 1230 1 1 r Anafarta.lar cad. Mo. 111 Tel.: 2089 

~., Aalııara aceııtaılsğı ~ 


