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TEMMUZ 
1 Q 3 8 

TELEFON 16 sayfa ilôvemiz 
Başmuharrir 1371 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı iıılcri 1062-1063 
İdare müdürlüğü 1061 
Atölye 1064 

5 KURUŞ ADiMi% AN ·CIMl'ZCIR. HATAY 

Türk-Fransız dostluğunun tezahürü 
Kömür havzasında 1 

İktisat Vekilimiz maden 
kuyularında ve limanda 
esaslı tetkikler yapıyor 

Zonguldak, 14 a.a. - lktısat Vekili bu ~a~ahk~ ziyaret~erden 
sonra saat ı ı de Ereğli kömürleri işletmesının lıman tesısatını 
gezmiş ve öğleden sonra Bartın' dan gelen vilayet umumi .azaları 
ile hartrn gazetesi sahibinden müteşekkil bulunan heyetı kabul 
etmiştir. 

Atatürk Dr. 
~ Heyet azaları Bartın'm iktısa· 

---~~------~1 l di hayatına müteallik birçok di: 

Aras'I }eklerini arz~tti~~en. soı_ıra g~~ı 

kabul ettiler 
inşaat sanayıımızın ınkışafı ıçm 
devlet işletmesinin ormanlardan 
kestiği kerestelerin küçük parti-

Kahraman askerlerimiz bir geçidresminde 
lstanbul, 14 (Telefonla) 

- Hariciye Vekili doktor 
Tevfik Rüştü Aras bu sabah 
Ankara'dan şehrimize gel· 
miş Haydarpaşa' da karşılan
mıştır. o tor Aras Savaro· 
na:_yabnda Atatürk tarafm
Jan kabul olunmuştur. 

Avukatlar 
kanunu 

ler halinde satılığa çıkarılması -
nının temi·nini rica etmişler ve 
bu suretle aynı zamanda Ankara 
sergisinde oçk rağbet görmüş o
lan mobile sanayiinin gelişmesi
ne yardım edilmiş olacağını kay-
detmislerdir. . 

Vekii, bundan sonra refakatlerın • 
deki zevat ile birlikte İş Bankasının 
türk antrasit fabrikasını ziyaret et
miş burada kendilerine verilen malU
matı alaka ile dinlemiştir. Müteaki -
ben İş Bankasmm Türk !ş ocakları 
tesisatının yanından Etibank Ereğli 
köıniırleri işletmesinin asma ocağına 

Antakya' da iki memleket askeri kllaları 
hep beraber bir geıidresmi yaphlar 

N. A. Küçüka 
- Denizli mebusu -

Büyiik.MillcL M-cı;llsı_, bu son isti
ına yd.ının taabyel devresini kaparken 
çok mühim kanunlar yapmıfbr. Hun· 
lardan biri, Avukatlar kanunudur. A
vukatlar kanunu, yalnız bir meslek 
erbabmm hukuk ve vazifelerini tayin 
bakımından değil, devletin ııiyaıi ve 
soıyal olgunluğu bakımından dahi ana 
kanunlar derecesinde ehemmiyeti haiz 
bir kanundur. Devletin yapmakla mÜ· 
kellef olduğu en mühim hizmetler 
içinde belki birincisi adalet dağıtması· 
dır. Devletin elindeki adalet teraziıi 
ne kadar hassas ve ince olursa devlet 
bu hizmetini o kadar muvaffakiyetle 
başarını§ sayılır. Adalet yapmak ve 
hakkı meydana çıkarmak zannolundu
ğu kadar kolay bir iı değildir. Bütün 
(iyi niyet) ler ortaya ablır. Hakim en 
büyUk dikkatini sarfeder. Fakat buna 
rağmen (hak) akıcı bir madde gibi ka
çar gider. 

Çünkü hak, her ş~y?en önce .~ir .. ö~: 
çü meselesidir. H~mın, bu o~çu~u 
bulabilmesi için, daıma memleketin ıç
timai vicdaniyle en yakından temasta 
bulunan avukatı dinlemesi lazım.dır. 
A kat b. taraftan kanunları bılen vu , ır kl . 
,re ıosyal hayatta onun aldığı ren . erı 

.. ·hayet sosyal hayabn ıc:ap goren ve nı . 
ve hadiselerini ona tatbik eden hır sa-

natkardır. 
B' h. d"se ve bir hukuki vakıa kar· 

ır 8 ı · • · bütün tısında, iki taraf vekiller.ının 
görüş ve delillerini dinledikten sonra· 
dır ki hakim, hakka daha isabe~~e .~~: 
aıl oluyor. Bunu, ancak hukuk kulturu 

b·1· l t bunun almış adamlar yapa 1 ır. 1 e 
İçindir ki yeni avukatlar. k~~nun, 
avukatların yapbklan itlen, hak.ı~e· 
· 1 d olmak ıtiba· tın bu surete yar nncısı • . 

tiyle amme hizmetleri gibi telakki et· 
rniş olmakla, devlet hukuki hayatında 
· · b' dm~~~ ıletiye doğru genışçe ır a ı • 

. 'f leri çerçevesı nuştır. Devletın vazı e . 
günden güne genişlemektedir !'-mme 
hizmeti telakkisi geçen asra nuıb~tle 

k . b. • ·f de etmektedır. pe genış ır mana ı a ,. .. 
Doğrudan doğruya devlet ın budce-

. fi karsı olını-aınden yapılan masra ara . ~ . . 
yan bazı hizmetlerin amme hızmelı gı· 

• ·· .. t )arına uy· bi telakisi en yenı goruş arz 
A h kuk · bakımın-gun olmakla, amme u ı..ı 

dan ileri bir hamledir. Avukatlar ka· 
k · t'k ktası da nununun en kara ter111 ı no • • 

b d 1 ~ A e hi.,,metı JFI· u ur. Avukat ıgın .-mm · 
b. t ı·kk' • .. e devlet bakımından 

ı e 1\ ıaı, onc h ki 
şunu ifade eder ki, ancak devlet l\ a-

.. ·· • k b' ko~~n nn mudRfaası ışını sı ı ır 

<lisiolin altına almı!'hr. Devlet, valnı:>' 
hı:ıkkrn il-k:ı.knu de;ril avnı za.,,,antlıo 
hl'll.:kın tebarü,.iivle de ı>l1k~-l11rchr. Su 
hıtle !?'Öre. devletin avukatlık mueRllP· 
ııeııivle vJ>lnntfı>n al?ksvlıır nlması on11 .. 

hem bakı ı..~..., ıfo va.,,;ifesidir. 
(Sonu 3. üncü sayfada) 

gidilmiş ve oradan da otomobilerle Antakya: 14 a.a. - Havas muhabiri bildiriyor: 14 temmuz bayra
K?zlu'ya ~areket Aedi~~i.~tir. ':ekil~- m~ münasebetiyle, fevkalade mahiyette bir türk - fransız dostluk teza
~ız .Ko~lu da evela Kom~r İş şırketı· hürü yapılmıştır. iki memleket askeri kıtalan aynı geçit resminde, ya
nın ıncır, harman, elektrık santralmı \ nmda Albay Fevzi Mengüç ve iki Genelkurmay subaylan: olduğu halde 

de]ege Albay KoJe'nin önünden geçmişler ve halkın bütün unsurlann· 
dan mürekkeb büyük bir kalabalık tarafından şiddetle alkışlanmışlardır. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Zonguldak limanından bir görünüş 

Halk, iki memleket milli marşlarını alkışlarla ve yaşa sesleri ile kar· 
şdamıştır. 

F 

PONSO'NUN BİR NUTKU 

B. Ponso, Türk- Fransız 
dostluğundan büyük bir 
memnunlukla bahsediyor 

İstanbul, 14 a.a. - 14 temmuz münasebetiyle, Fransa Büyük 
Elçisi B. Ponso":, buradaki ikametgahında 1stanbul'daki fransız
ları kabul etmiş ve aşağıdaki nutku söylemiştir: Franıız Büyük Elçisi B. Ponıo 

l~ ~~:t 1 T ~yyare<i Hughes 
16 dakika 

f 
"- Diplomatlar arasında ara- -

da bir gelerek Boğaziçi'nin ha
vasını teneffüs ebnek adetine 
rağmen Ankara'yı terketmeden 
geçen 9 aylık uzun bir gaybubet-
ten sonra, bugün milli bayramı
mızı kutlamak üzere aranızda 
bulunduğumdan dolayı bahtiya
rım. 

• 

ltalya'da 
ırkcılık 

. _iç_inde_· ı dünya turunu bitirdi 
Nevyork'tan gene Nevyork' a döndü 

Okyanos'lar kahramanları 
büyük tezahürlerle karşılandJ 

Meşhur sinema yıldızı Katerin Hepbörn'ün kocaıı milyarder 
rekordmen tayyarecilerden llovard Hughes tayyarecilikte muaz
zam bir rekor kırmış ve Amerika' dan kalkarak gene Amerika' ya 
3 gün 19 saat 16 dakikada varmıştır. Hugheı Nevyork'tan Pariı'e, 
oradan Moskova'ya gitmiş, ıonra bütün Asya'yı, Sibirya'yı ve 
Behrenk boğazını geçerek Kanada yoliyle tekrar Nevyork'a mu
vaıalat etmiştir. Bu tayyare seferi hakkında aldığımız telgralları 
aşağıya koyuyoruz: 

Nevynrk, 14 a.a. - Radyoların ha
ber verdiğine ve tayyareci Hughes'
in mümessilinin t,.yid eylediğine gö
re, Hughes, Grenviç saatiyle gece ya
rısınr 18 dakika geçe Bourbanks'da 
yere inmiş ve grne Grenviç saatiyle 
gece saat 1.35 te Fairbanks'tan hare
ket etmiştir. 

Hughes ve arkadaşları, 3330 kilo
metrelik Yakutsk - Fairbanks merha
lesini 12 saat 17 dakikada katetmiş
lerdir. Bu merhale, uçuşun en tehli
keli merhalelerinden birini teşkil ey-

lemekte idi. Zira bu esnada Siberya
nın vahşi stepleri ile Bering denizi 
geçilmiştir. 

Hughes'in tayyaresinin radyosu 
Stodgart, Fairbanks radyosunda uçuş 
hakkında bazı izahat vermiş ve demiş
tir ki: 

"- Tayyarenin mürettebatı bittabi 
biraz yorgundur. Fakat bütün uçuş 
esnasmda tayyarede kendisini çok iyi 
hissetmiştir. 

Yakutsk'te halk, çok nazik davran
mıştır. Fakat mümkün olduğu kadar 

çabuk hareket etmek arzumuzu ken
dilerine anlatmak biraz güç olmuş
tur. Fairbanks • Nevyork merhalesi
nin bir uçuşta katedileceği pek muh
temel değildir. Kanada'da Edmonton 
ve yahut Vinnipeg'de ve yahut da 
Minnesota'da Senpol'da yere inme
miz mümkündür. Nerede yere inece
ğimizi daha kati olarak kararlaştırma
dık. Burada bazı güçlüklerle karşıla
mı bulunuyoruz. Filhakika, tayyare 
meydanının pisti, 930 metre uzunlu
ğundadır. Bu da tam benzin yükü ile 
hareketimize mani olmaktadır. Diğer 
taraftan karanlıkta uçmak mecburi
yetindeyiz ve uçuşun bu son merha
lesinde herhangi bir arıza olmaması 
bittabi matlubumuzdur.,, 

Fairbanks'ta radyoda beyanatta bu
lunan Hughes mürettebatın biraz yor
gun olduğunu söylemiş ve Fairbanks 
ile Nevyork arasındaki mesafenin 
merha1esiz katedilemiyeceğini zan
nettiğini ilave etmiştir. 

Kanada iisıiindt 
Nevyork, 14 a.a. - Hughes gönder

diği bir mesajda öğleye doğru "Grin
viç saati,, benzin almak için Vinipeg
de karaya indiğini bildirmiştir. Saat 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Fransa'nm her zamandan daha zi
yade bağlı bulunduğu hüriyet ideali, 
dahili politikada olduğu kadar hari
ci politikada da memleketin yüksek 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Kültür Bakanı Kars 
ve Erzurum'da 

Kars, 14 a.a. - Şehrimizde bulunan 
Kültür Bakanı Bay Saffet Arıkan vi
layet makamını ve kumandanlığı ziya
ret ettikten sonra, refakatinde veka
let umum müdürleri ve vitayetin kül
tür direktörü olduğu halde kılavuz e· 
gitmen kursunu teftiş etmiş kursa i
salC""ı edilen içme suyunun açxlma ve 
elektrik tesisatının da temel atma tö
renini icra etmiştir. Kültür bakanı li
senin resim ve elişi sergisi ile diğer 
maarif mücssesatını ziyaret ve tetkik 
ederek gördüğü intizam ve faaliyetten 
dolayı memnuniyet beyan etmiştir. 

Sarıkamış' tn 
Sarıkamış, 14 a.a. - Maarif Vekili 

Saffet Arxkan refakatinde 3 üncü umu 
mi müfettiş: T. Uzer Kars valisi Akif 
Aydoğan ile vekalet erkanı bulundu
ğu halde Kars'tan Sarıkamış'a gelerek 
yeni orta okul binasını tetkik etmiş 
ve elektrik santralının temelini tö-

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Roma, 14 a.a. - Milli terbiye nuı
n Alfieri tarafından yapılan üniversi

te profesörlerinden mürekkep bir ko
mite rrk meselelerine dair faşistliğin 

prensiplerini on maddelik bir prog-

raınla tesbit eylemiştir. 

Bu programa göre, faşistlik de ırkçı
lık nazariyesini kabul etmektedir. İ
talyan ırkı ari olduğundan ve ari bir 
kültüre sahip bulunduğundan bundan 
böyle yahudiler italyan ırkı azasından 
telakki edilmiyeceklerdir. ı 

Af kanunu yarın 

ne~rediliyor ve 
yürürlüğe giriyor 

Kamutay'm son toplantılarında mü
zakere ve kabul etmiş olduğu af ka
nunu yarınki resmi gazetede neşrotu
nacak ve yarından itibaren yürürlüğe 
girecektir. Başbakanlık, af kanunu
nun yarın resmi gazetede neşroluna
cağını ve aynx gün yürürlüğe gire
ceğini bütün bakanlıklara, mülhak 
biidce ile idare olunan umum müdür· 
tüklere ve vilayetlere acele kaydiylc 
dün tebliğ etmiştir. 
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Sıhat ve terakki 
Mikrop korkusunun insanda bir mani derecesini alması, onu ifrat 

derecede bir titizliğe sürüklemesi elbete ki gıbta edilecek bir şey değil
dir. Fakat hastalık saç.on unsurlara karşı tam bir kayıdsızlığın bundan 
da zararlı bir zihniyet teşkil elliği kabul edilmelidir. 

Bu knyıdsızlığm başlıca te elli kaynağı şudur: .. Canım, ecdadımız 
mikrop nedir bılmeden pek alfı yaşayıp gitmislerdir. Simdi hastalık kor· 
kusiylc lıoyatı kendime zehir etmekte mana vnr mı ya~" 

Bu dü iincede olanlar her türlü temizlikten mahrum bir halde yaşı· 
yan kö) lülerin ne kadar tahammüllü ve sağlam olduklanm göstererek 
da'f Ayı knzandıklannı samriar. 

Fakat onlara denilebilir ki: İnsanlık, ancak sıhi tedbirler hususunda 
her Wiu dev adımlar atmak sayesindedir ki bugünkü inkişaf seviyesine 
varabilmi~tir. Mikrop nedir bilmeden pek ala yaşamış olduklannı söyle· 
diğiniz ecdadınız devrinde ölüm nisbetlcrinin bugünkünden ne kadar 
yiıkıelc olduğunu bir tetkik ediniz. Ve ölüm haddini asgariye indirmiş 
olan mılletlerin jjyen hususunda en ileri memleketlerde yaşadıklanna 
dikkat ediniz. Şu köylü misalini ne kadar yanlış olarak kullandığınızın 
forkmda mısınız) Sızdcn dnha sağlam ve mütehammil olduğunu söyle
diğiniz kö:>lü bunu neye borçludur biliyor musunuz? Müthiş bir ıstıfa 
silindirine. Sıhat bakımından en kötü şartlar içinde yaşıyan köylü, saf
larından en fazla kurban veren cemiyet zümresidir. Şehirlerde ölüm nia· 
betleri koylere nazaran çok daha azalryorsa, bu, hava ve günq husu· 
aunda koy kadar zengin olmıyan ıehrin, sıhot noktasından daha iyi bil-
gili ve tc,kilatlı olmasındandır. . 

Ecdadımız gibi veya bugüıı y şadıvımız gibi yaıamakta devam et· 
mek istemek terakki düımanlığından başka hnngi zihniyetin ifadesi o
labilir) - Yqar NABİ 

Tapu, Kadastro mektebinin 
bu sene verdiği mezunlar 

Şehrimizdeki tapu ve kadastro j Özmutlu, İzmir sicil katibi Zühtü 
mektcbiııın 1937 - 1938 dera yılı imti· Alı o.zen, Gerede tapu katibi Lütfi 
hanları Liımiş ve bu seneki mektebin Akalın, AmiUiya merkez tapu memu· 
A tubeainden 48, B ıubesinden ise l& ru Husnıi Guvenı Beypazarı tapu ki· 
kıti mezun olnıuftur. Bunlardan A tıbi lh an Yi iter, Uşak tapu kitibi 
§ubesı:ıe dahil talebeden 16 sı ile B Cemal Türkay, Aydın tapu sicil ka
şı:Leaıne dahil talebeden 16 sı mc- tıbi Ferhat Özbek, Tavas tapu me· 
mur olmayıp mektebe d şardan de· muru Mesut Danıfman, Polatlı ~pu 
vam edenlerdir. Geri kalan 30 t.lebe k tibi K zım Okursoy, Menemen ta· 
ise ta}'U ve kadaatro te~kil tında me· pu memuru Abdi Sun, Ankara ka
mur bulunmaktadır. Mel.tcbc dışarı· dastro fen memur muavini Şekip Ba· 
dan devam edip de muvaffak ve me- şal, Ankara kadastro katibi Fikri A· 
sun olan talebeler tapu ve kadastro kalın, Ankara kadastro kitibi Musta· 
umum mildilrlUğünce açık memur- fa GUngör, Hariçten talebe Osman 
luklara, fen memur muavinliklerine Yukııel, İstanbul kadastro katibi Ha-
ve katibliklere tayin edilmişlerdir. Jil Sun, 

A 'ubf.sinden mezun olanlar, BB. Ve dışarıdan mektebe devam eden· 
Düzce tapu kitibi Mehmet Altıok, lerı}en: Celal Sahir Talo, Nuri Tok· 
Seyhan kadaatro kltıbi Talha TU:zUn, lu, Nuri Mumcu, Enver ar, Ertu -
Çorlu tapu kitibi Hasan Kuzel, Te· rul Yener, Remzi Oran, Hasan Ça· 
kirdal tapu tahrir katibi Raif OzaUn- yırlı, Mehmet Burgu, Kazım Tan, 
gerciler, Seyhan tapu bat katibi Sa· Ali Şenel Salih Karadeniz, Durmuı 
dık Bayrr, Ankara kadastro kitibi Özenç. Şinasi Bozdemir, Ahmet O· 
Vahap GUrken, Beyoğlu kadastro nar, Ahmet Güler, Ömer Ataç. Emi
kitibi Fazıl ÖvUnç, Adıyaman tapu ne Boyacı kızr, Mehmet Soyocaklı. 
kitibi Bayram Tulun, Çorum tapu B şubesinden mezun olanlar ise: 
tahrir katibi Fahrettin Onsal, Tire BB. Seydi Tüzün, Mustafa Uysal, 
tapu lrlt~i Halil Altım, Balıkesir Bahacttin Erzurumlu, Hüseyin Tez. 
tapu sicil kitibi Faik GUrbüz, Soğlit can, Halil Özgül, Muzaffer Akan, 
tapu kltibi Oıman Uluııık, Kırşehir Sema Erelcay, Ali Dinler, Muzaffer 
merku tapu memuru Eaat Oral, U· Andiç, Mehmet Buyurgan, Ahmet 
mum mUdUrlUlıc deftercisi Mehmet Türkyılmaz, Ahmet Yüce, Tahsin O· 
Mısırlı, 1zmir kadastro kitibi Nezihi ~uzoğlu, Hüsevin Kiper, A. Remzi 
tzıtır, Kayseri tapu kitibi Mustafa Güneş, M. Ali Ünal. 

Felaketzedelere 
yardım devam ediyor 

Tiiriiye Kıulay Cemiyeti Umı::rıi Mcr· 
lıezir.d ea: 

Yer a:ıraıntıaından felakete uirıyan va
tandaılarıı::ııu .,..:d!m y-oııl ~k i.i .. crc l\ a
ilda ıaim n .. ..ı.ı .,.a1ı -uv .. t ve r:ıu· 
eaacs~t war-ı:m l!ı....ı..nnıaa yazılı sı:srn· 
lar •cır ....... ...-.......- • Bu ba.rır sc· 
•er zcv~t V• _. sr-ı:ı ırercl: C•nııyctı· 
mis ve ~k f•l!ketzedclcr na:nınr. tc· 
.. kkUrl•r•ızı .wı.ın:ı. 

Lir:ı JCr. 

Devlet Şura mdan B. Asaf 

Talat şerefine ziyafet 
Devlet ŞQrası mtilkiye dairesi aza· 

sından B. Asaf Talat tahdidisin ka

nununa tevfikan tekaüde sevkedil· 
miştir. Bu münasebetle evelki akşam 
Ankara garı bUfeıinde B. Asaf Talat 
şerefine bir ziyafet verilmittir. Ziya· 
fette Devlet Şurası, daire reis ve ba· 
tarı ile diğer batı davetliler hazır bu· 
lunmuşlardır. 

ULUS 

r 
Sinemalar 

bugün 
ucuzluyor 
Tiyatro ve sinemalardan Dev

let ve belediyelerce alınmakt• o
lan damga, tayyare ve belediye 
resimleriyle darülaceze hi~scsi
nin indirilmesine dair kanun, 
yüksek tasdika iktiran etmi~tir. 
Bu kanunun 9 uncu maddesinde 
kanunun ıs temmuz ı938 tarihin
den itibaren yürürlüğe gireceği 
yazrlı bulunmaktadır. 
Başbakanlık bu kanunu dün 

bütün valiliklere telgrafla teb
liğ etmiştir. Bu resimlerin ten
zilinden dolayı yurdun her tara
fında bulunan tiyatro ve sine
ma ücretlerinde bugünden itiba
ren mühim tenzilit yapılacaktır. 
Şehrimiz sinemaları yeni tenzi
litlı duhuliye tarifelerini bugün
den itibaren tatbik edeceklerini 
dün el ilinlariyle halka bildir
mişlerdir. 

Bugünden itibaren sinema üc
retleri balkon JS, salon ıs kuru.ı 
olacaktır. Çocuk matineleri 5, 
halk matineleri balkon 20, salon 
10, normal programla halk ma
tineleri ise balkon 20, salon ıs 
kuruştur. 

Üniverıite'nin yeni 
profesörleri 

lstanbul, 14 (Telefonla) - Geçen 
yıl üniversitemizden ayrılan profe • 
sör Röpke'den boşalan iktıaat kürsü
süne Prag Universiteıi rektörü ve 
meıhur iktıaat profeıörU Dobres Bcr· 
ıer tayin olunmuş ve mukavelesi im
zalanmıştır. Bu profesörle radyoloji 
profesörlüğüne tayin olunan Sukalip· 
zer yakında ıehrimize geleceklerdir. 

RESMİ GAZETEDE 

Dün ~ıkan kanunlar 
Buın Birliği kanunu, Cemiyetler 

kanunu, Vakıflar kanununun bazı 

maddelerini değiştiren kanun, askeri 
ceza kanununun bazı maddelerini de
ği9tiren kanun dünden itibaren yii
rilrlüğe girmit buhımaktadır. Avu· 
katlar kanunu dünkü re11mi gazetede 
çıkmıttır. Kanun 1.12.1938 tarihinde 
yürürlüğe girecektir. 

Bugün ~ıkacak 

kanunlar 
Ceza muhakemeleri usulü kanunu

nun bazı maddelerini değiştıren ka· 
nun, it kanununa ek kanun, yazılı ve 
basılı kiğıdlarm kese kAğıdı olarak 
kullanılmasına dair kanun, Matbuat 
kanununun bazı maddelerini degişti· 
ren kanun, terbiyevı mahiyeti haiz 
filmlerin milletler arasında intişarı
nı kolayıa,tırmak için Ccnevrcde 
akdolunan beynelmilel mukavemcle
ye iltihak edilmesine dair kanun, 
Balye - Karaaydın madenleri kiral .. -
ma ve itletme tirketinin getırecegi 

mayi madent mahrukatın gumruk ve 
muamele resimlerinden istisnasına 

dair kanun, devlet tarafından kuru
lacak demir ve çelik fabrikalarının 
haiz olacakları muafiyet hakkında 

kanun, gayri mUbadil istihkaklarının 
tasfiyesine dair kanun, haznenin tak
sitle sattığı biltUn gayri menkullerin 
satış bedellerinin t.aluııl sureti hak
kında kanun, Kayseri ve Etikişehir 
tayyare fabrikalarına mütedavil ser· 
maye verilmesi hakkında kanun, pa· 
saport kanunu, Londra'da temin olu
nan kredi anlaşmasının tasdikine da· 
ir kanun. 

Mahalli idareler genel 

direktörlüğünde 
lç Bakanlığı mahallt idareler ge· 

Bursa'mn imar plaAnı nel direktörlüğünde yeni teşkilat ya· 
pılmıştı. lç Bakanlık bu teşkilata gö-

btanbul, 14 (Telefonla) _ Bursa- re merku kadrosunda yeni bazı ta-

nin ı. a ıı: k b 
1 

d yinler yapmıttır. Yüksek tasdike ik-
m r p anını yapmayı a u e en tiran eden bu tayinleri yazıyoruz: 

B. Proat eylüle kadar Bursa'nın tay- Mahalli idareler umum mUdürlUğü 
yareden fotoğraflarının aldırılmuını şube -:::JUrlUklerine Ncv ehir ka • 
istemişti. Bursa belediyesi evelce bu makamı BB • ..Beaiın T~g y, emal· 
iıi bqarmıı olması itibariyle }ehr' _ pa§a kayına amı Kamil Fuad Erkan, 
111 z e e esı e racaa e mış ve '-Aı·ıtb'lt'l.tn~ ı m rk n, ma-

bu hususta yardım istemiıtir. ha il idareler §Ube müdür muavinlik· 

P. T. T. Müdürleri aras1nda 
nakil ve tayinler 

Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü P. T. T. müdürleri arasında 

bazı tayin ve nakiller yapmaktadır. Bu 
husustaki kararname proje.si y\iksek 
tasdika arzedilmiştir. Umum Müdür· 
lUk diğer memurları arasında nakil ve 
tayinler yapmak üzere hurrlılclarda 
bulunmaktadır. 

Bir muallim heyeti Berlln 
sergisine gidecek 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Berlin
de açılacak sanat sergisinin Türkiye 
sanat okulları muallimleri arasından 
seçilecek bir heyet tarafından da zi· 
yaret ve tedkik edilmesi kararla1trrıl
mıştır. Bu ayın 19 unda Almanya'ya 
hareket edecek olan heyete vekalet 
IT'~slekt tedrlsat umum 1""" • il Bay 
RUttU reiılik edecektir. Heyette bu· 
lunacak 20 muallim bugünlerde seçi· 
lccektir. 

lerine hukuk milpvirliği muhakemat 
mildilr muavini B. İzzet Örs, Emni
yet umum mUdilrlüğU emniyet imir· 
lerinden Beıim Hilmi Çakalo&lu, Çı
nar kaymakamı Emin Kökaal, Erme
nak kaymakamı Esad Kaya hukuk 
milpvirlifi muhakemat mUdUr mua
vinlifine hukuk mUpvirliği ıefi Av· 
ni Bilge, hukuk mUıavirliği ıefliğine 
bakanlık maiyet memurlarından Ek
rem "lardarlı tayin edilmiıterdir. 

Sus wıpuru geliyor 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Deniz. 

Bank'm Almanya'da yaptırdığı gemi
lerden ikincisi olan Sus vapuru önü· 
müzdcki hafta içinde limanımıza gel
miş olacaktır. Bu gemi de Trak biçi· 
mindedir ve Bandırma hattına tahsis 
edilecektir 

lstan1ml ilk oku11armın 
mezunları . 

lıtanbul, 14 (Telefonla) - Bu yıl 
İstanbul ilk okullarından 23 bin kü
sur talebe mezun olmuştur. 
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Türk harfleri inkilôbını 
10 uncu yıl dönümü 

sergisi için Türk neşriyatı 
hazırlıklara devam ediliyor 

Kültür Bakanlığının, bu yıl içinde onuncu yıldönümünil İ 
edeceğimiz türk harf inkılabı dolayısiyle şehrimizde on 
türk ne§riyat sergisi açacağını ve bu maksadla kendi büdc 
tahsisat koymuş olduğunu yazmıştık. Bakanlılc:, bu sergı do 
siyle memleketimizdeki neıriyat hayatının on senelik ve · 
göstermek maksndiyle bazı ne§riyat yapmağa karar vermiş "'e 
arada on yıllık resmi neşriyat iç.in bibliyoğrafya da ne~re· ...... - ..... 
düşünmüşlür. 

Cumhuriyet hükümetinin ilmt l 
ve idari sahalarda on yıl içinde ı 19 M d 
sarfetmiş olduğu faaliyetlerin oyıs sta yomun 
bir nevi bilançosu mahiyetini de 
taşıyacak olan bu kitabın tertib 
ve neşri için Başbakanlık neıri
yat ve müdevvenat müdürü B. 
Baha Kutay'm reisliğinde bir ko
misyon teıkil edilmiıtir. 
Toplantılarına devam etmekte o· 

lan bu komisyon biltiln bakanlıklarla 
diğer milstakil devlet teşkilitının 
neşriyat di rektör veya şeflerinden 
müteşekkildir. 

Komisyon her dairenin kendi va· 
zife Hya ıhtiyaçlanna göre ne~ret. 
ligi mat:buaların toplanı~ şeklini tes
bit edecek ve lilzumlu hazırlıkları 
apacaktır. On yıllık resmi nc~riyat 

biOHyoğrafynın i~n toplanacak olan 
matbualar arasında lnı.nuıı, nizamna· 
me ve talimatnameler, izahrııunl'}er 

ve bunların ihtıva ettiği kitap mcc· 
mua ve saire, raporlar, layihalar, is· 
tatistikler, yıllıklar, me,. kut ve gay
ri mevkut mecmua ve bülten gibi 
neşriyat, idari, ilmi, mesleki neşri
yat, mektep ve ders kitabları, iç ve 
dış propaganda ne9riyatı da buluna
caktır. 

BUtUn bakanlıklar bu huıustakı 
hazırlıklarına başlamıı bulunmakta· 
dır. lç bakanlık da villl.yetlerin on 
yıl içinde yeni harflerle bastırmış ol
dukları bütün matbuaları vilayetler
den istemiştir. 

Vilayetler türk harflerinin kabulü 
tarihinden bugüne kadar vilayetleri 
ic;nde.ki resm1 nıi.._ .... ...., ... ı ... r. ve_ı:efilllt 
dairelerce m tbaa ve teksir m kine
aiyle kitap halinde baaılmıı olan bü
tUn e er eri yol ıyacak ardır. Vila-
yetlerdeki e erler umumi muvazene 
ve hususi muhesebe ile belediye ve 
köy bUdcelerinden veya reamt miles· 
ıeseler paruiyle baıaılmıt olanlar, 
fahıı tarafından bactırıl:ıp da umumi 
muvazene, hususi muhasebe, belediye 
ve köy bUdcelerinden veya reımt mü· 
eaaeselerden para yardımı yapılmış 
olanlar, daire ve mUeueae mensupla
rı tarafından tahsen tabettirilip çı
karılmıt mesleki ve ilmt eserler ol· 
mak üzere Uç kııım Uzerine tasnif o
lunacaktır. 

1ç Bakanlık, bu huıustaki hazırlık
lara ehemiyet verilmekle beraber 
tasnifinin en kısa bir zamanda yapıl· 
masını vilayetlerden istemiştir. 

Başbakanlıktaki komisyon 29 tem
muzda toplanacaktır. Tasnif fi~leri 

hazırlanmıı. Baıbakanlıkça bakanlık 
ve vilayetlere gönderilmiştir. Fişler 
29 temmuza kadar doldurularak Ba§· 
bakanlıktaki komisyona gelmiş ola· 
caktır. 

Mükemmel ve eksiksiz bir tarzda 
yapılması için çalışılan bibliyoğrafya, 
türk harflerinin devlet dairelerinde 
tatbika başlanmasının onuncu yıldö
nümü olan 1 kanunusani 1939 da açı
lacak sergide teşhir edilecektir. 

Bölge atletizm 
birincilikleri 

16 temmuz cumarteıi ve 17 ternllliımllll 
pazar giınleri 19 Mayı& Stadyoınıı 
da büyük ve ~iıçiık atletler ara6ııı 
bölgemizin atletizm birincilikleri 
pıi:ıcaktır. Başlangıç saat 17 de 
Birinci, ikinci ve üçUncU gelen ati 
lere nuıd::ılyalar vedlccek ve ger 
büyilklcrin, gerek k~~Uklerin en 
puvan kazanan kulübe ayrı ayrı k 
p::ılar verilecektir. 

Anknra ati•tleri antrenörün ne 
rctinde bu milsabakalara çok iyi 
zırlanmış ve anform vaziyettedirlc 
BüyUk ve kÜ!fÜk atletler arasında b 
nıeıt hemen butün müşa~kalarda Ç 
çekişme olıcaktır. Yeni Ankara 
hatta Türkiye l'<lllı.orlarının kırı 
sını bel·liyl'l>•liriz:. 

Müsab;tkalara herkes A.nkara Vaı' 
sinin davetlisidir. Duhuliye ahn 
yacaktır. 

Yapılacak müsabakaların progra 
aşağıda yazılıdır: 

Cumartesi programı 
110 m. engelli (G ve B); 800 m. (G 

100 m. seçme (G ve B): 800 m. (B) 
400 m. seçme (G ve B); 3000 m. (G) 
100 m. final (G ve B) 5000 m. (B) 
400 m. final ('G ve B) 4xl00 m. (G 
B); gillle atma (G ve B); uzun atla 
ma (G ve B): yukaek • lama (G " 

12~ 

Not; < .-.rlere _; (B • büyüklere) 
Pazar programı 

200 m. engelli (G ve B); 1500 lllr 
(G ve B) 200 m. acçme (G ve BH 
10000 m. (B); 200 m. final (G ve B); 
2x200 m. bayrak (lG); 4x400 ın. (B)i 
disk atnıa (G ve B); cirit atma (G vı 
B); sırıkla atlama (G ve B); üç adııll 
atlama (G ve B) 

Not. (G. gençlere); (B - büyüklere) 

YugoslayYa'h talebeler 
İstanbul, 14 (Telefonla) - YugOI" 

lavyanın Lyubliana ilniveniteai fel• 
sefe talebe9inden 9 kitill1ı: bir grup 
ıehrimıze gelmittir. Talebe bu .. 1*1 
Univereiteyi ziyaret etmit ve profe• 
sör Muhlis Ete tarafından kendileri
ne Univerıite hakkında izahat veril
miştir. 

Mesud bir nikah 
töreni 

--40 81 Şarldkaraa~a~ Kı :tay ıubc in· 
deu 
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Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı 
Kırklareli mebusu B. Fuat Umay'ııı 
kızı Bayan MUbef§er'le lktıaat Veki· 
leti sanayi müfettişlerinden Kemal 
H. Saygu'nun nikah törenleri dün An· 
kara belediyeıi salonunda yapılmıı • 
tır. Törende iki tarafın yakın doıt• 
tarı ve diğer birçok güzide zevat bu• 
lunmuıtur. 250 00 Of Kmtay tubcsindcn 

100 00 Dı.u.ıd~ belr:dıyesındcn 
56 00 D:ırcnÔf' belcdıyesindcn 
71 10 Mıaş Kı.z:lay ıncracz.ndcn 
25 85 Pu:ı. rıahiyttı halkından 

140 00 Ci.yve Kızıla)' ıubeaisadcn 
1331 63 Kıırabill: :Urosu Direlr1orl~ı;un· 

dM: Memur, rnJ:.truıdcnıill ve 
İ1<ılt'ri:ıdcn 

422 Ol Safrıınbolu Kızılay ı;ubcsindcn 

ı..38 41) 
32 S13 53 Evelki ı: .. tclcrdcn 

322:.ıU 93 

İl'ftanbn]'n gelecek ) aLaucı 
talcbclt.r 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Bu ay 
so .lıtrın::ı dowıu Polonya, Mısır ve 
Çc~c Jalov::ıky.ı'can birer ta lr.1..e kafile· 
al çehriruiz' ziy~rtt edeceklerdir. Ta· 
lebc. U11ivcc0İltli1er tal'af:nda:ı karşı· 
lanııcw.k ve ağırlıınac.aktır. 

lkirıci Univewte kampı 
!tıt:a:ıbuJ, 11 (Telefonla) - Univer· 

ıl•c kampl;:r:nnı iir İn(.~ devresi dün 
Y~"k ııubay olr--.ıluod:ı acılmıştır. Bu 
kainpa huku?ı: Uıtmat fa.ktilteleriylc 
pel !lllmıtlar akcdeaüsi talcU.i iş· 
tirak etme <lcdir. 

Kör ve insan Arz'ı mevud 

Fransız gazetelerinde okuduk. 
Londra'da 22 yaşrnda anadan doğ

ma kor bir kızrn gözlerini bir ame· 
liy:ıt sayesinde a~maya muvaffak 
olmuşlar. Bu da gazete havadisi mi, 
diyeceksiniz, gözü sonradan açılan 
kor/er az mı sanki! Hakkınız var. 
l§ bu kadarla kalmış olsaydı, gaze
teciler, bu lıaberin uı:erine mıl bul· 
maş mığribı 1tibi atılmazlardı. Çün
ku, bir amerilcalı gsıeteciain hiva· 
disi tarı/ini bi!irsini-z: Köpek in:s•
nz ısırırsa hAvadis :sayılmaz, fakat 
insanın köpeği ısırması havadistir..., 

Gözleri açılan kör kızın ne du
yacağını tahmin edersiniz. Sonsuz 
bir sevinç, karanlıktan nura çıkmak
tan do .ın derin bir saadet, ve kar
şılaştıgı güzeJllkler karşısında hay
ranlık, değil mi? Hayır, bu defa da 
iş tamamiyle aksi olmuştur. Gözle
ri açılan genç kız, ilk lrar§ılaştığı 
insanlara bakmıı bakmış da, ''lnsan 
dedigıniz de bunlar mı? Meğer in
sanlar ne çirkinmiş? .. diye ağlamı· 
ya başlaımi. Zavallı kız, karanlık 
dünyası içinde bambaşka hayaller 
kurar, insanları kim bilir nasıl gü· 
zelle~tirir, her taralı 6z p_enbe gö-

rürmüşl. 

Bu vaki karıısrnda, insanın ner
deyse, ey operatlSrler, insaf merha· 
met edin de, mesud kiJrlere, klSrlük· 
lerini bağıılayın, on/ırz çirkin 
dünyamızı g6rme1c lzabına mahktlm 
etmeyin, bu lzabı bi:ıı bedbaht glS· 
ren/erin çe1ctlğlmiz yetmez mi l 
diye yalvaracağı geliyor. - Y. N. 

Balık ve kavak 

Bu aene çirozların neCf en o ka. 
dar pahalı oldufunu kendi kendi. 
mize aorup duruyorduk. Meter 
sebebi varmıı. Bir lstanbul arka· 
daıımız haber veriyor. Her sene 
Kavak'lar'da çiroz aaktları hıJ:arr. 
lanmnıf. latanbul belediyeai bu 
sene Kavak'larda balık askılarma 
müsaade etmemiı, o yüzden kıtlık 
olmuf. 

Deıenize, bu aene balık kavala 
çıkamadığı için, çiroau pahalı yi. 
:ronaz. 

Aşk ve mehtap 

Ulua'un, yazılarını tatlı tatlı o. 
kuduğunuz doktoru, dün de pek 
tatlı bir mevzu Üzerinde konU§U
yordu: Mehtabın aık üzerindeki 
müabet tesiri. Haktkaten, mehta· 
bın, en yorsun insanlar da bile 
atk duygu.sunu uyandırdığını bil. 
miyen •armıdır? Fakat bu duy. 
gu cinsi iıtah değildir, daha ziya• 

de platonik •e romantik bir his. 
tir. inanmazsanız, ıu mehtap ak. 
tamlarmda Baraj'a kadar uzanıp, 
ayın sudaki akislerini aeyrederek, 
te•irini kendi Üaerinizde tecriU>e 
edebi1irtini•. 

Filistin'den gene kanlı haber. 
ler gelmeye baıladı. Arzı Mevud'u 
paylatamıyan yahudilerle araplar 
her gün biribirlerine giriyorlar. 
Bakıyorsunu:a bir haber: 25 arap 
ölduriılmüttür. Arkaıından bir di
ğeri, bir bomba patlamıt 30 yahudl 
ölmüttür. Ve bu, hep bu minval üze
rinde devam ediyor. 

Filistin'de bu kavgalı vaziyet 
nasıl bir sona varacak. Bize kalır. 
ıa, bunu tahmin etmek güç de. 
fildir. Bu gidi§le, iki taraf da me. 
zarlıkla haataneye inkilap edince 
kavga, kavgacı kıtlıjından aona 
erecektir. 

Vç milyar ••• 

lstatiatik meraklıları çoktur. 
Bunlardan biri Japonya'nın Çin 
harbı için §İmdiye kadar üç mil. 
yar türk lirası harcadığını hesap 
etmiı. Muhakkak ki hiç bir harp 
masrafını ödemez, ve yapıldığı :aa. 
man da pahalıya mal olur. 

Fakat harp Çin'e ıimdiye kadar 
ne aarfettirdi? Ona da üç milyar 
diyelim. Ya inaanlar 7 

Genç evlilere kurdukları yuvada 
mesud bir hayat •"menni ederiz. 

Diin hava bulutlu geçti 
DUn Ankara'da hava bulutlu geç· 

mit. rüı:gir prk tiınalinden beş kil~ 
metre hızla esmiştir. En dütUk ııı 
19, en yükıek ısı da gölgede 32 dere· 
ce kaydedilmittir. 

Yurdda hava Trakya, Kocatli ve 
orta Anadolu bölgelerinde bulutlu ,,e 
mevzii yağışlı, Karadeniz kıyılarında 
çok bulutlu, diğer bölgelerde de tı· 

mamiyle bulutlu ieçmiıtir. 
24 saat içindeki yağışların metre• 

murabbaına bıraktığı su mikcları Jli• 
ze'de 100, Kars'ta '40. Sarıkamıt'ta 7, 
Tavas'ta 4, Erzurumda 2, Yetilköy'd• 
1 kilogramdır. 

En yüksek ıaılar Erzincan'da 34, 
Malatya'da 35, Siird'de 36, Diyarbr 
kır'da 39 derecedir. 



15 - 7 - 1938 

Kültür Bakanı Kars 
ve Erzurum' da 
(Başı ı. inci sayfada) 

renle atmış ve Erzuruma hareket ey
emiştir. 

Erzurum'da 
Erzurum, 14 a.a. - Maarif Vekili 

Saffet Arıkan refakatinde T . Uzer ve 
• diğer zevat olduğu halde saat 17 de 

hrimize gelmiştir. 
Vekil, Vilfiyet hududunda vali, par

i ve belediye reisleri ve azaları tara
fınd~n karşılanmış. Kars kapısında da 

j;c>n bınlerce halk, mektebliler tarafın
lı'dan selamlanmıştır. 
, Saf!et Arıkanı ;ıerefine bu akşam 
beledıyede iki yüz ki:şilik bir ziyafet 
verilmiştir. 

o 
Vekil, yarın Boğaz mevkiinde bir 

kuzu ziyafetine davet olunmuştur. 

İktisat Vekilimiz 
tetkikler yapıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 
gezmiştir. Bu santralda o esnada 7000 
kilovatlık muntazam türbinlerde bir 

11' dinamo işlemekte idi. Saat 16 da Kö
tnür lş şirketinin kömürlerini yıka
tnağa mahsus }apar ile şirketin mer
kez binası ziyaret edilmiştir. Saat 17 

t' de kömür taıııyan küçük trenlerle 
• Kozlu tahmil iskelesine gidilmiş, o 

esnada mavnalara yüklenmekte olan 
kömürlerin tahmil ameliyatı görül· 
rnüştür. Müteakiben ayni vasıta ile 

• Kömür lş'in İhsaniye ocaklarına ha-
• reket edilmiştir. . 

t• lktısat Vekilimizr ve maiyetlerın · 
deki zevat mftdenlere mahsus elbise
leri giyerek onar kişi nakleden asan
BÖrle sokullu 125 meyilli olarak 150 

• ınetre derinliğinde bulu.nan maden 
kuyusuna inmişl~cU • Bu d~~i?.lik_:e 

• amelenin çal , gı oca~l.ar . g~rulmuş 
ve tesisat ııör:11en geçırılmı§tır. 

*** 
t Zongu!dak, 14 a.a. - İktisad Vekili 

Şakir Kesebir bugün şirket müdürleri 
ve vek~lctin salfıhiyetli şube müdür

' !eriyle birlikte Zonğuldak kömür hav· 
zasında istihsalatın arttırılması mev
zuları ıizerinde sabahtan başlıyarak 
akşariı geç vakta kadar meşgul olmuş· 

lardır. 

an 
ticaret of isinde 

Atina, 14 (Hususi muhabirimizden) 
- Yunan - türk ticaret ofisi bugün 
Atina ticaret ve sanayi odasında, se· 
nelik umumi toplantısını yapmıştır. 

Bu toplantıda eiçilik ve Başkonso· 
losluk erkanı, sabık iktısad nazırları, 
ofis azası bulunmuşlardır. Toplantı
ya eski iktısad nazırı Pesmezoğlu ri· 
yaset etmiştir. Evvela senelik rapor· 
lar okunmuş ve hesaplar tasdik olun· 
muştur. Umumi heyet, Ofisin idare 
heyetine ve bilhassa reis Pesmezoğlu 
ile ticaret ataşemiz Dr. Naci Ada'ya 
sarfettiklcri mesaiden dolayı teşek-
kür etmiştir. Söylenen nutuklarda bu 
Vesileden istifade edilerek türk - yu
nan dostluğunun iktısadi sahada 
namzed olduğu parlak istikbal teba
rüz ettirilmiştir. 

Münhal :\zalıklara sabık iktısad na
zırlarından Bekazos ile Bakalbaşı v-e 
büyük sanayici Harila~s s~çilmi:;;ler
dir. Neticede her iki mılletın her f~y
dalı sahasında birinci derecede amıl o 
lan Başvekil Ce15.l Bayar ile General 

·11 · ta· Metaksas'a ve iktısad vekı erıne 
zim telgrafları çekilmesine alkı~lar 
arasında ve ittifakla karar verildi. 

_ Şakir Çeçen 

Danzig'in ilhakı i~in 

~ah~malar 
Londra, 14 a.a. - Danzig -~azi par

tisinin şefi Foertcr'in son gunl:r za.r
fında Lc.rıdra'da bulunduğu teyıd edı~-

. h u·i mahı-mektcdir. Bu scyahatın us s . 
yette olmaıwna rağmen serbest . şehır 
statüaünc karşı İngilterenin vazıyette 
hir değişiklik olup olmadığını a:ıla:-O~k 
için Nazi şe-finin bazı İngiliz rıcalı ıle 
temas ettiği söylenmektedir. Foers~e: 
Danzing'in Almanya·ya iltihakı tezını 
rnüclaılaa ctmittir. 

1940 Olcmpiyadı 
nerede yapılacak ! 

Londra, 14 a.a. - Japonyanm 1940 
~eki Tokyo'da yapılması mu
~' olen oıempik oyunlanndan v~z 
"'ı:"'---- .. ·~ T ~ .... dra'nm atletık b .,.._ı u:ı:eı, ... , ..,...... 
rnahf il . T,..: tımdiya bu oyunların e en, ı,,,n di~· 

ULUS -3-

YENİ TEFRIKAMIZ 

Frankist'ler bir ıehri 1 Çekoslovakya' da Südetlerle 
Gülün~ hikaye 
Anatol Frans'ın 

bir romanı 

Avukatlar 
kanunu 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 

Avukatlık, çok eski zamanlardanbe
ri içtimai büny~ ya§ıyan bir müesse
eedir. Devletler, bunu yakın zamana 
kadar kendi. faaliyetiyle ahenkl~tir
mediği için, faydası olduğu kadar ba
zı aiır zararları da görülen bu varlık 
karımnda, bu müesseseye karşı za
man zaman ağır yumruklar indinnek
ten de sakmmanuşlnrdır. Avukatlık sa• 
nab, hiçbir işle kıyas kabul etmiyecek 
kadar gayet hauıu bir İ§ olduğundan 
çok güzel hareketlerine mukabil am
me vicdanım kendisinden soğutacak 

bir takım hareketleri de var idi. Yeni. 
kanunun, birçok maddelerinin avukat
lığın çirkin hareketlere mü.ait olan 
kısnnlarınm da önüne geçeceğini ku· 
vetle tahmin ederim. 

daha alddar meskun yerlerde bugün 
Barselon, 14 a .a. - Resmi tebliğ 
Şark cephesi: Frankistler Sarrion'u 

işgal etmişlerdir. Cumhuriyetçiler 
577 ve 648 rakımlı tepeleri zaptetmiş· 
lerdir. Sarrion üzerinde cereyan e
den bir hava muharebesi neticesinde 
sekiz frankist avcı tayyaresi dü:şürül

umumi grev yapılıyor 
Tiirkçeye çeviren: 

Nasuhi Baydar 

milştür. 

* Tcrucl. 14 a,a, - Havas ajansı mu-
habiri bildiriyor : 

Temel . Sagont yolund;ı. sal.ahlcyin 
başlıyan taarruzda frankistler 12 ki· 
lometrelik bir cephede hükümetçile
rin hatlarım geçmişlerdir. Sarrion 
saat 8 de işgal edilmiştir. İleri hareka· 
tr devam etmektedir. 

Biiyiik lluırruz ba~ladı 
Bilbao, 14 a.a. - Teruel cephesinde 

Jrankocuların büyük taarruzu kuvetli 
bir topçu ve tayyare ateşiyle başlamış 
ve Sagonte istikametinde yolun iki ta
rafından inkişaf etmekte bulunmuş
tur. Franko kııvetleri düşman cephe
sinde .1çtıkları on iki kilometrelik 
bir gediğt> girmişlerdir. Diişman mev
zileri tarıJclar tarafrndan işgal olun
muştur. Cephe yarılmış olduğundan 
şimalde ve cenupta mevzilerini henüz 
muhsfsza eden düşman sağ ve sol ce
nahlarmrn arkası kesilmek ihtimali 
vardır. ileri yürüyüş Mirires nehri bo
yunca yapılmaktadır. 

Prag, 14 a.a. - Çeske Slovo gazete
sinin bildirdiğine göre, Liberek'dekı 
Henlaynist iş konfederasyonu, sil· 
detlerle meskun mıntakalardaki bü
tün endüstri müeneselerinin 15 tem
muzda umumi grev ilan etmelerim: 
karar vermiştir. 'Grevden maksad mil
liyetler statüsünü protesto etmek ve 
Kaglovivari talepleri lehinde tezahü
ratta bulunmaktır. 

Hod:lll'nın ıemasüırı 

Prag, 14 a.a. - Çeteka bildiri}"or: 
Başvekil B. Hodza, milliyetler me

selesi etrafında muhtelif parlamento 
grupu mümessilleri ile görüşmelerde 
bulunmuştur. 

B. Hodza, milli birlik mümessille· 
ı ini ve bilahare Çekoslovakya yahu
di partisi mümessillerini kabul et
miştir. 

Yahudi partisi mümessiller), yahu
di ckalliyetinin cumhuriyete karşı o· 
lan sadakatini bildirmiştir. Kendile· 
rine, yahudi ekalliyetinin ihtiyaçla· 
rmın nazarı dikkate alınacağı hak
l<ında teminat verilmiştir. 

B. Hodza, bundan sonra, Karpat
laral tı Rusyası çiftçi muhtariyetçi 
partisi mümessillerini ve milli faşist 

FRANSIZ BÜYÜK ELÇİSİ 
oıi --- . 

PONSO'NUN BiR NUTKU 

B. Ponso, Tür~ - Fransız 
dostluğundan büyük bir 

emn.unlukla bahsediyor 
(Ba!jı 1. inci sayfada) 

menfaatleri ile alakadar lüzumlu bir 
disiplin ile çok iyi uzlaş.maktadır. 

lki memleketi birbirine bağlıyan 
samimi dostluk bağlarını yeni bir 
muahede ile takviye ederek yenileş
tirmiş olmak, bugün bizim için bü
yük bir memnuniyet sebebi teşkil 
etmektedir. Ufukta bu derece çok 
bulutların dolaştığı bu saatte, ge
rek Fransa ve gerek Türkiye efkarı 
umumiyesi bundan, yüksek bir 
mahzuziyet duyrnuttur. 
Devamlı hiç bir şey, güçlilksüz te· 

essüs etmez. Müşterek bir kültür, zi· 
hinleri hazırlamak ve hakiki menfa· 
atlerin karşılıklı anlaşmasına doğr.u 
teveccüh ettirmek için ne kadar la· 
zımsa, bunlara devamlı bir pakt şekli 
vermek için mUtcmadi ve sabı:~ı .bir 
gayret te daha az lüzumsu degıl~ı:. 

Bazen fransızlar için, hayallerı ıle 
hareket ettiklerini ve memnuniyetle 
fikir değiştirdiklerini söylerle:. . 

Bu fikri ileri sürmek ve aynı sevı· 
yede durmıyan zikzaklı bir politika 
takibi ile itham etmek arasındaki 
fark, bir karıştan fazla d~ğild~:· 

Bununla beraber, sevkı tabu oldu· 
ğu kadar mantık da ayni derecede bi· 
ze rehlıerlik eder ve her ikisi de hattı 
müstakimden katiyen inhiraf etmez. 
Fakat muhakkak ki, devamlı bir po· 
litika aydınlatılması efkarı umumi· 
yenin müzahereti olma~sızın yapıl~
maz. Eğer efkarı umumıye uyuyor ı· 
sc, onu uyandırmalıdır. Bu yapılıı:ca, 
seııbestçe seçilen yolda devam echle-
ceğinden emin olu_nabil.~r. . .. 

Bunun için, yenı reJımın teessu
. ·· den beri Türkiye ile olan münase sun .. b" 
betlerimizin tarihçesi kadar ıyı ır 

misal olamaz. 
Bu hususta aşağıdaki isimlerini zik
redcceğim zevatın hatıralarını anma
ma müsaadelerini rica ederim ı 

"Bundan 17 sene evel, 1921 de An· 
kara'da Büyük Millet Meclisi Hükü
meti ile ilk anlaşmayı imznlıyan Bay 
Franklen Bunyon. 

1923 de · General İsmet lnönil'nün 
diplomatik zaferleri arasında b~Iuı:an 
Lozan muahedesinin müzakerecılerın· 
den }?irini teşkil eyliyen General Pel-

te. 
1926 da, o zaman harukulflde kariye~ 

rinin l>a§langıcında bulunan Doktor 
Aras ile hemfikir olarak Türkiye, 
Fransa ve Suriye arasında dostluk ve 
iyi komşuluk münasebetleri~in .e~;;
larını Bay Henri de Juvenel ıle bırlık
te atan Bay Albert Sarro. 

Dostane bir emelin takibindeki bu 
devam, benim zimnimde daha çok 
kuvetli olarak teeyyüt etrnek:tedir. Zi
ra, ben, isimlerini yukarıda ySdetti
ğim bütün zevat ile işbirliği etmek şe
refine nail oldum ve bu büyük elçilik 
vazifesini aldığımdanberi, 14 sene
denberi TUrkiye'nin harici münase
betlerini idare eden muhterem vekil 
ile 1936 temmuzunun Montrö konfe
ransına iştirak ettim. 

1937 mayısı Cenevre anlaşmaları ve 
nihayet 4 haziran 1938 tarihli Ankara 
anlaşmaları müzakerelerinde bulun
dum. 

Mazideki gayretlerde görülen bu 
devamlılığın isti.kbal için bir teminat 
te§kil etmesini ve Fransız - Türk 
dostluğunun her gün daha fazla in· 
kişaf eylemesini dilerim. 

Bugün etrafımda bulunan ve bu e
ser için en iyi faaliyetler sarfetmiş o· 
lan bütün sizlerin, bunun en azimkar 
tarafları bulunduğunuzu biliyorum. 

Hariciye nazırımız Bay Bonne. dai
ma alakadar olduğu bu eseri tetviç i
çin yakında bizzat gelecek ve modern 
Türkiye'nin mukadderatını idare e
den Büyük Şef'i ikinci defa ziyaret 
eyliyecektir. 

Sizleri aynı derece samimi bir su· 
rette, Fransa için ve Türkiye için re· 
fah temennilerinde bulunmağa ve 
fransız cumhuriyet reisi için şahsi sa
adet dileklerini izhara davet ederim ... 

Paris'te 14 temmuz 
bayramı şenlikleri 

Parisı 14 a.a. - Bu sabah Lobrön 
ve kordiplo~atik önünde Şanzelize 
caddesinde kıtalar ananevi 14 temmuz 
geçid resmini yapmışlardır. İngiliz 
hükümdarlarının yakında Paris'i zi
yareti münasebetiyle bu aene bayram 
fransız - ingiliz dostluğu şerefine da
ha parlak bir ıekilde yapılmıştır. U
mumi müesseselerle bir çok evlere 
ingiliz ve fransız bayrakları çekilmiş· 
tir 

Cebelifank' ın müdafaası 
Londra, 14 a.a. - Alman gcneralı 

Reigenan'a atfen yapılan bazı ifşaat 
üzerine Parlamentonun nazarı dik
katini tekrar Cebelitarrk müdafaası 

üzerine çevirmiştir. 
Bugün Avam kamarasında işçi me

bus Fleteıher'in bir sualine cevab ve· 
ren Simon demittir ki; 

birliği mümessillerini kabul etmiştir. 
Nihayet, Çekoslovak sosyal demok
ı-at mebusu B. Revay ile Karpatlaral
tı Rusyası mahalli hükümetinin kabi
ne şefi B. Bestil de Hodza'nın yanına 
alınmışlardır. 

Krofw'nm beyanatı 

Paris·, 14 a.a. - Pöti Jurnal Prag'
da Krofta ile yapılan bir mülakatı 
nelirediyor. Çekoslovakya Hariciye 
nazırı ezcümle diyor ki: 

Edebi zevkinizi tatmin e
decek, merakınızı tahrik e
decek, ertesi günü heyecan
la bekletecek, 

ANATOL FRANS'ın 

kaleminden çıkmış, hariku
lade bir macera. 

Uıak dvar1nda 

lahribkar seller 

Mahsul 
çok zarar 

gördü 

"Ana yasamızın demokratik ruhu 
ve memleketin tamamiyeti ile telif e
dilemiyen imtiyaz hududlarına k!l· 
dar gideceğiz. Yapacağımız şey ko· 
münlerin mıntakaların hatta memle
ketlerin ~ahalli mümtaziyetini ehe· 
miyetli surette takviye etmekten i· 
barettir. Memleketler kendilerini a· 
Iakadar eden bir takım meseleler 
hakkında öizzat karar vermek hakkı
nı alacaklardır. Bu meseleler arasın
da maarif sıhi muavenet, milnakaıat 
ve saire gibi çok ehemiyetli olanları 
da vardır. Bunun için diyet meclisle
ri kuracaklardır. Bu meclislerde a· 
kalliyet unsurlarının kendi mümes- Uşak, 14 a.a. - lki gUndenberi ba
silleri bulunacaktır. Akalliyet lisan· raret derecesi gölgele 34 dür. Bugün 
ları hakkındaki kanunlarımızı da ha- de hava bulutlu olduğu halde, derece 
fifletme ktasavvurundayız.,. yine aynıdır. Dün akşam saat 20 de 

Karahalli, Sisli ve Banaz nahiyelerine 
çok yağmur yağını§, Han Oğlanlar, 
Selükler, Çiloğlanlar, Bulkaz ve Ebe
ce köylerine çok iri taneli dolu düş-

Bir Almmı gazetesinin 
ytızdıl.:lan 

Berlin, 14 a.a. - Gekoslovakya'da· müştür. Buralarda doludan hasılat ha
ki milliyetler statüsü etrafında ya- rap olmuştur. Bundan başka Banaz 
pılmakta olan müzakereleri bahis çayı taşarak civardaki köylerden Arı
mevzuu eden Berliner Tagblat gaze- cısazı Ozaklar köylerinin çayboyu 
tesi "Yanlış yol,. başlığı altmda yaz- tarlalarındaki hasılatı harap etmiş
dıgı makalede Çekoslovakya'dan onu tir. Kazanın dağ köylerinde yağmur 
teşkil eden ırkları yaşıyan bir uzvi- yağmış ve merkez ile Ulubey nahiye
yet olarak tanımasını ve onlara ingi- sine ve köylerine yağmamıştır. Banaz 
lizlerin İrlanda'da irlandahlara vı: istikametindeki çay boyu tarlalarını 
fransızlarm da Hatay'da türklere kamilen sel basmış ve zarar görmUş
verdiği hayati hakları vermesini iste- tüı. Zarar ve ziyan nahiyece tesbit e-
mektedir. dilmckt~dir 

T ayyare<f~ · ughes 
dünya turunu bilirdi 

(Başı 1. inci sayfada) Başpilot Hughes, ikinci pilot Sör-
7 de mesaj gönderildiği zaman tayya- lov, Konor, radyocu Stodrat ve ma· 
re Kanada'nın kayalık dağlarının en kineci Lund. 
yükseği ve en tehlikelisinin üzerin- Hughes'in kırdığı rekor aşağı yu-
den uçmakta idi. karı 28.000 kilometredir. Bu mesafe-

Miııcpulis' te yi Villi Post 1933 temmuzunda 7 gün, 
Nevyork, 14 a.a. _Tayyareci Hug- 19 saat, 48 &aniye, 50 salisede katet

hes saat 7.30 da Minepololis tayyare mişti. Bindikleri tayyare 1100 beygir 
meydanına inmiştir. 4lSO kilometre- kuvvetinde iki motörlildür. 11 kişilik 
lik Fairbanks _ Minepoloi uçu§unu tir. Bu tip tayyareden hava nezareti 
12 saatte almıştır. için yalnız 200 tane ısmarlanmıştır. 

Bu tip tayyareler Amerika'da sahil Nevyork, 14 a.a. - Tayyareci Hug-
müdafaa ve muhaberatı için kulla -

hcs saat 14.10 da Mincpolis•dcn Nev- nılmaktadır. 
york'a us;muştur. 

Hughes'in bindiği tayyarede bütün 
Ncvyork'tcı lüzumlu aletler mevcuddur. Tayyare 

Nevyork, 14 a.a. - Tayyareci Hug· her an için amerikan telsiz istasyon
hes, Nevyork tayyaı e meydanına saat Iariyle irtibatını temin etmiştir. 
18.34 de inmiş. ve bu suretle devrı- 6.555 kilo benzin, 454 litre yağ ta-

Artık, hakuz bir davayı haklı 
§eki.ide, aöstenneie çalıtmak, koridor 
ve ıokak avukatlıiı yapnak, ıeref ve 
hayıiyeti kıncı bir iıle lekeli olmak, 
bu mesleğin kabul edemiyeceii kısım
lardır. Aynı zamanda, avukatların ha
reket ve faaliyetleri devlet'in ve baro
nun daimi tetkik gözü altında buluna
cak ve bu suretle tnealek, hakiki ve 
asil vazifesi içinde inkitaf edecektir. 
Avukatın hak bildiği yoldaki yürii

yÜfÜ, devletin himaye ve sehabeti al
tındadır. Avukat, her kim tarafından 
her ne suretle olursa olsun bir hakare
te ve tecavüze maruz kalacak olur1a 
kendisine karşı yapılan suç vıuifeai 
başında çalışırken devlet memuruna 
yapılan bir hareket gibi sayılacak ve 
o suretle o ıah11n hakkında takibat 
yapılacakbr . 

Kemalist rejimin en bariz hususi· 
yellerinden biri, hukuki devlet olmak 
davasıdır. Bizim bütün inkilab hamle
lerimiz daima bu çerçeve içinde yürü
mekle Milletler medeniyeti tarihinde 
diğer inkilablardan daha olgun bir 
varlık göstermittir. lnkilabın bqlan
gıcından bu ana kadar yapılan itler 
ve Atatürk'ün muhtelif nutuklannda 
ifade ettiği yüksek fikirler hep bunu 
teyit eder. 

Bizde hiç bir inkilab hamlesi mev
cut değildir ki ya bir kanuna veya
hut da bi.r mecliı karanna bağlanma· 
rmı bulunsun .. 

İ§te diğer hakların da takip ve mey
dana çıkarılmaH huıusunda ça1ıtan 

mer.\ek adamlarını himaye etmekle 
Kemaliıt rejim, asil ve yükaek anane
sini bir kerre daha tebellür ettirmİ§ 
bulunuyor. Artık, Cumhuriyet devrin
denberi hakkından emin ve müsterih 
yatıyan vatandaıa bu kanun daha bü
yük bir emniyet vermektedir. lıte bu 
baknndandır ki avukatlar kanunun, 
hukuki sahada olduğu kadar içtimai 
sahada da derin ve mesut tesirleri gÖ· 
rülecek bir kanundur. 

N. A. K.iiçüka 

B. Hiller dört if alyan 
generalini kabul etti 

Berhtesgaden, 14 a.a. - Hitler bu
gün faşist milisİeri erkanı harbiye re
isi General Russoyu kabul etmiştir. 
General Russo'ya italyan generalleri 
Montagne, Ballatio, Rossui refakat 
etmekte idi. 

Demir muhafızlar 
manast1rlara gönderildi 

alem seyahatini 3 gün, 19 saat, 16 da- şıyabilmektedir. Paris seyir kutru Bükreş, 14 a.a. _ Dördü kadın ol
kikada bitiı mek suretile dehşetli bir 7.000 kilometre ve saatteki sUrati de mak üzere demir muhafızlar teşekkU· 
rekor yapmıştır. orta rüzgarda 320 kilometredir. lünün 12 azbı mecburen bir sene kal-

Bahriye nezaretine ait üç tayyare Hareket anında tayyare içindeki mak üzere muhtelif manastırlara gön-
Hughes'i karşılamıya gitmiş ve 350 bütün yükiyle beraber 12.000 kilo a- derilmi!tir. Bunlar meyanında tanın-
kilometreyi beraber yapmıştır. Hug- ğırhğında idi. mış phsiyetler yoktur. 
hesycreindiğivakitbyyaremeyda- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nını dolduran halk tarafından çılgın
ca alkışlanmıştır. 

Assosiated Pres'in yazdığına göre, 
tayyareci Amerika hava kuvetlerine 
ait son derece hassas bir pusula kul
lanmıştır. Bu suretle mezkur pusula 
ilk defa böyle uzun bir seyahatte tec
rübe edilmiştir. Pusula'nm mükem
mel -0lduğu görülmüştür. 

Hııglıes kinıdir? 
Amerıkan askeri tayyareci Hovard 

Hughes sinema yıldızı Katerin Hep· 
börn'ün kocasıdır. Hughes esasen tay· 
yare sürat rekordmenidir. Daima 
Los Anjeles - Nevyork arasındaki sa
atte 525 kilometrelik rekoru elinde 
tutar. 

Huges tayyaresine uçmak için la
zım olaıı aletleri, radyosuna, fena ha
vada kullanılacak plotaj aletlerine e· 
hemiyetli para harcamıştır. 

Hughes Nevyork'tan Paris'e uçar· 
ken birisi Amsterdam'da diğeri Pa· 
ris'te olmak üzere iki dinleyici radyo 
kendisine yardım etmiştir. 

Japonlar Çinlileri ihata 
ettiklerini bildiriyorlar 

Tokyo, 14 a.a. - Domei ajansının 
bildirdiğine göre bugiln japon kuvet· 
leri Çekos müstahkem mevkiini ele 
geçirmeye muvaffak olmuştur. Bu 
mevki Kiuking'den yirmi kilometre 
mesafededir. 
Diğer taraftan öğrenildiğine göre, 

japon kıtaatı Lustsekişao ile Tanping 
arasında 16 ıncı ve 27 inci Çin fır

fırkalarını ihata etmişlerdir. Bunla
rın mevcudu yirmi bin kadardır. Bu 
Çin kuvetleri japonların muvasala 
hatlarını Pengtseh ile Hankeo arasın
da kesmeye çalışıyorlardı. 

Çin'e yapıkıcak bir istikraz 
meselesi 

Londra, 14 a.a. - Avam Kamara
sında Çin'e yapılması bahis mevzuu 
olan istikraz hakkında bir suale ce
vap veren Simon demiştir ki: 

selerinden bir istikraz akdine muvaf
fak on.ıraa, İngiltere hükümeti, ken· 
disine yapılacak müracatı hüsnü su
retle karşılar. Ancak hükümet, husu· 
si bir kanun olmaksızın hiç bir ikraz
da bulunamryacağı gibi hiç bir istik
razı da garanti edemez. Ve bugünkü 
şartlaı: hükümete böyle bir kanun is
temek imkanını vermemektedir. 

İngiliz harbiye nazın 
8 saat isticvab edildi 
Londra, 14 a.a. - Hava kuvetlcrine 

ait gizli rakamlar hakkında harbiye na 
zırından hususi bir mektubla istihzalı· 
ta bulunan ve bunun için divanı harbe 
d~vet edilen mebus Sandis hadisesini 
tetkika memur parlamento komitesi 
bugün harbiye nazırını isticevap et
tir. 

Het.in...ı 'da vaprlrnasmı isteme gı 
6 .ors J • • • 

tıt'Mirde T ....,....ora"da tertip ~dılmcs1 ım· 
kfınmı ce-~-- ..-.t.d;.rl•r. 

1931 ele Paris'te Bay Fethi Okyar 
ile beraber, son 4 temmuz anla~nıala
nnın teyid ettiği, genişlettiği ve t~: 
viye eylediği dostluk ruuahedesm~ 
imzaltyan Yeni Türkiye'nin en eskı 
ve en s.ıdık doatu Ar•u Brian. 

- İmparatorluk milli müdjlfaa ko· 
mitesi, lspanya'da ve Cebelitarık bo· 
ğazındaki son hadiselerle alakadar 
olmak üzere Cebelitarık'ın sevkul· 
cey~ vaziyeti meselesini derin bir tet· 
kika tabi tutmuş bulunmakmdu:. 

Tayyareciler ekseriya 3000 • 4500 
metre yükseklikte uçmu§lardır. Pilot
lar, radyo, ve makinacı yükseklikten 
rahatsız oldukları zaman "irtifa tut
ması,, na karşı amerikan tayyarecileri 
şu takımla uçmaktadır: 

"- Londra'dan bir istikraz akdi i
çin Çin tarafından teklifler yapılmış· 
tır. Eğer, bugilnkü §artlar altında 
Çin hükümeti İngiliz maliye milesse-

Haabiye nazırının dinlenmesi sakiz 
saat silrmüştür. Sandis'in isticevabı i
se ancak on dakika devam eylemiştir. 
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İSTANBUL'DAN DAGINIK NOTLAR 
1 
Terbiye bahlslerl 

Çocuk Ankara'dan İstanbul'a 
dinlenmeğe gelmiş bir 

yalanları 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı : 
14.30 

Çocuk yalanları hakkında bir çok 
etiıdler yapdmııtır. Bunlardan elde 
ettigimiz neticelere göre muayyen 
bir yaftan evel yalancılığın bahi:s 
mevzuu olamıyacagını, küçük çocuk
larda yalan, aldatma, gizleme saydı
ğımız vakaların yalancılıktan baıka 

bir gö.zle müphede edilmesi zarureti 
oldugunu anlıyoruz. Salahiyettar o· 
toriteJerin müphedeleri bet yatın
dan evel yalancılıktan bahaedilemi
yecegini göetermektedir. Her ne k:ı
dar daha çok küçük ya9larda hile, al
datma gibi görülen bazı vakalar var
ıa da henüz doğru ile yalan mefhu
muna sahip olmıyan, henüz vazife 
şuuru bulunmıyan bir küçük çocu
gun yalancıhgından bahsedilemez. 

Tezer T af kıran 
neıriyatı - 14.50 Pllkla turlt 
halk prkıları - 15.15 AJ&na 

ları kullanır. Çocuk bu tarzda hare- Akpm Nqriyab : 
1 

ket ederken her hangi yanlıt bir ha- pllk neıriyatı _ 19.lS Turk 
reket yapmak fikrine sahip değildir. halk ıarkıları (Handan) - 20 

Ç .. k .. k d. · · · · kl · k~f' d ve arapça neırıyat - .ıo.ıs T 
un u en ııı ıçın ıate erı ' ı e- ve halk ıarkıları (Hılcmet Rııa) 

1 'stanbul'a dinlenmek için gel
mit ankaralının, ıize ilk ya

sısında eğlence yerlerinden bahıet
miye hakkı vardır. Çünkü ıenenin 
bu aylarında bütün lstanbul, yerli
ıi ve misafiri, hep beraber eğleni
yor ... 

lstanbul'un üç tarafı denizdir: 
Sıcak güne,, nüfus sayımındaki 

760 bin rakamına rağmen bugün 
herhalde bir milyonu apn insan 
yığınlarını, kollarında ıerinliyece

iiniz bu mavi gözlü ıevgilinin ku-

Ankara'h anlatıyor 
Plijlarda sayfiyelerde 

hayat nasll ge~iyor ! 

ğa göre teabit etmiı 
olan eğlence yerle
rine, istanbullular 
çekinmeden ve en
dişesiz girebiliyor
lar. Artık gözler, ka
pı önlerinde bir ti· 
şe biranın, bir don-

recede me9riı, elde edilmiye layik ve cuk Eaırceme kurumu nomına 
ıreflidirler. Çocuğun bu tarzdaki ha- (Ramazan Arkın) - 21.lS S 
reketlerinin büyükler tarafından be· orkestrası: 1- Hartmann: Dı 

Thryn. 2- Keler Bela : Am U 
ğenilmediğini ve neden beğenilme- Gedenk' ich deın. 3- Miche 
digini öğrenmesi için daha uzun za- nanna. 4- Schubert: .Moment 

Moskovvsky: Spanısche T 
man lazımdır. Böyle hallerde hazan janı haberlerı _ 22.15 Son n 
çocuğun uydurmasından h04Jlanmak, 11• 

hazan çocuğu azarlamak kafi değil
dir. Belki çocuğun anlayıf ve ifade 
editine yardımda bulunmak lizım

dır. 

İstanbul : 

Oğle Nqriyatı : 12.30 

muaıkiıı - 12.50 Havad11 - 1 
turk muıikiıi - 13.30 Mubtelıf 
rıyatı - 14 Son 

cağına atıyor. Onun içindir ki, eğ-
lenen ve dinlenen lstanbul'u deniz- 1 1 
de bulabiliyorsunuz. Kulağınıza 
ıık ıık çalınan randevu yerleri, hep 
plajlardır. .._ ____________ _ 

Yızın: 

Ankaralı 

durmanın, bir küçük 
tiıe rakının, hakiki kıymetinin ha
zan on misline kadar yükselen kor
kutucu yüksekliginden dehşet duy
mıyor. Geçen sene, aynı yerde bi· 
ranın ıitesini yüz kurup içen bir 
arkadaş: dün altmış kuruş ödeyin
ce diyordu ki: 

Bu etüdler bize dogrulugun fıtri 

bir meyil degil, belki bir büyüme ve 
tecrübe mahıulü oldug\l'llu ögntmek
tedirler. Dogruluk tıpkı lisan gibı 

ögrenilen bir feydir ve çocuk ancak 
kıymet hükümlerine ait uzun ve bü
yük tecrübelerden ıonra doğrulugun 

Çocuk, büyümeai esnasında sadece 
aldatmanın, hilenin, gizlemenin bir 
çok nevilerini ögrenmekle kalmıyor, 
aynı zamanda bu hare.ketleri yaptığı 
zaman vicdanında kendisini mazur 
gO.termek için de yollar ögreniyor. 
Çocuga bu sahada yardım etmek ~in 
yalancılıgın muhtelif tekillerinin 
ı;aiklerini anlamak zaruretin.deyiz. 
Bu amiller çok kere çocuğun vicda
nında gizli kalmıt olur. Bu meyanda 
pek miıhim olan mesele çocugun ken
di kendisini aldatmaıı veya hareke
ti.ni haklı bulmasıdır. Bir inaanın is
teklerini yapmaaı için ıebebler ve i
zahlar bulması ise kendi kendini al
datmanın baflangıcıdır. Bunun için
dir ki 90egğun yaptığı hareketlerde 
kendi kendisını acıklıkla, çekinme
den yanlıt tefsirlere S-opı:nadan kar
tılamasına çalışmalıyız. Çünku ken
di kendüıine kartı dogru olmak, baş
kalarına karfı doğru olmanın ilk a
dımıdır. 

Akpm Nqriyatı : lUO 

muıik11i - 19.lS Konferanı: 
Akyuz (Çocuk terbıyeıı) - 19 
baberlerı - 20 Saat ayarı: Gr 
tanesinden naklen. Muzeyyen •• 
lan tarafından tlirk muııkiıi (1' 
ca.skir peırev: Huzzam, Uıpk)• 
Hava raporu - 20.48 Ömer Rısa 
tarafından arabca aoylev - 21 
ORKESTRA: 1- Lalo: Lö ru 
Tranılator: Valı entennezzo. 3-
ky: Andantino. - 21.30 Muzaffer 
arkadaılan tarafından turk mu 
bavent faslı) - 22.10 Muıık •e 
Tepebaıı beledıye bahçesinden 
22.50 Son haberler ve erteıi 
ramı - 23 Saat ayarı: Son. 

İranlı doatlarımızın .. Isfahan, 
nı11f cihan" tethiıine karıı, "İs
tanbul cümle alemden ibaret bir 
batka alemdir., diyen piri pek hak
ıız bulmayınız : Bilhaasa bu ıene, 
iıtanbullular arasında eğlence ve 
dinlenme bahsinde tam bir söz bir-
liii olmasına rağmen, gene vücu
du deniz ıuyuna değmemiş, Ada'yı 
görmemiı, Yalova'nın yolunu bil
miyen, Florya'yı ağızdan duyan 
doima büyüme iıtanbullular var .. 

Bizim hareket ve canlı turizm 
hasretimiz btanbul'da ve en fazla 
bu sıcak günleri kovalıyan ıerin ve 
mehtaplı gecelerde tecelli ediyor. 

Dün gece sandalla, beraber Moda 
koyunda gezdiğimiz arkadaıım; ha
rikulide manzarayı ipret ederek 
içini çekti: 

.. _ Şu dakikada lıtanbul'da, ga
zete klğıdlarının rüzgiriyle ıerin
lemiye çahpn yüz binlerce adam 
var ve ıu koy bombof ... Burası dol
sa. tabiat bile daha güzellenecek 
ve ıenlenecek ı .. 

Sonra, büyük halasını, Ada'ya ge
tirmek için çektiii ııkıntıyı usun 
boylu anlatmıya bqladı. ihtiyar 
kadın, vapura binmekten ve sıcak • 
tan üzerine fenalık gelmekten kor
kuyormuı. 

.. _ Siz de bir bahar cünü ıötü
riinilzl 

.. - O zaman da kaıım yeni çık -
tı, diyor!,. 

Büyük halanın fU c:lnım Ada'yı 
ıörmemek için ayak diremesi, her
halde tedkike değer ... fakat Belvü
de nefiı bir konser veren Münir 
Nureddin'in ıesi, buradan ne güzel 
duyuluyor 1 Deniz, bu uıta ıese, 

kendisinden bir parça sihir ve fü. 
ıun ekliyerek bize getiriyor ... Mü
nir Nureddin, •Mehtaba bakıp ağ
ladığım çok geceler var .... diye ala
turkacıları hayran eden güzel pr
kııını, bütün gönül acııı çekenler 
adına söylediğini herkes biliyor gi
bi. Sandal kürekleri hareketıiz ka
lıyor Ye kuvvetli oparlörün Fener· 
bahçe sahillerinden Moda krvıl:m 
na kadar yaydığı bu ıese herkes 
kulağını ve biraz da gönlünü veri
yor. 

"hava,, vardır. 
Bu ıene alaturka ve alafranga 

muıiki meraklıları, tam bir anlat· 
ma halindedirler. Mesela, en çok 
kalabalık olan Belvü'de aynı gece
de alaturka ve alafranga dinlemek 
mümkündür: Hem de bir tarafta 
Münir Nureddin, diğer tarafta ıe
ıi biraz Tino Ro11i, biraz Rotan, bi
raz Al Jolıon'a benzetilmekte olan 
ıevimli Trabluıgarb'h zenciyi din
lemek prtiyle ... Kadıköy halkının 
çok ıevdiği bu tatlı ıeıli, kömür 
renkli gencin ismini bilen pek az .. 
yalnız, Kadıköy ölçüıünde kazan
dığı 9öhretin kadın arkada,ı Jo-

zefin Baker'den az olmadığını gö
ren bir Kadıköylü, ona Joıef Bek 
ismini vermit-

Bu ıene lstanbul'da bütün akın 
Kadıköy çevresinedir: Bilhassa sa
hilde evlerin kirası, Ankara'yı ha
tırlatıyor. Geçenlerde Suadiye'ye 
üç odalı bir ev, bir mevsim için, 
200 liraya verilmiı. Orada evi olan 
ve kiraya vermeie hazırlanan biri
ıi, bu fiatm ucuzluğundan bile 
bahsediyordu. Yaz &Uneti. insafı da 
kurutuyor anlatılan ... 

Burada sayfiye yerlerindeki gün 
geçtikçe yükselmiye ba§hyan kira
lara karıı. eilenmek iıtiyenlerin ve 
deniz kenarmı arzubyanların bir 
tek m&daf• tıAld ~ı o..ıa 
müdahalesi... Eğlence yerlerindeki 
fiatların ucuzlatılmuı - buı istiı
nalarla • derhal kencllnl ıöstermit
tir. Ellenceler •e dlnlenmelerle a
likab itler arumda yer alabilecek 
olan bu aayfiyelerin kirası meıele
sini, bir devlet iti olmasına lüzum 
ve hacet kalmadan, belediye halle
debilirse, iıtanbullular daha rahat 
bir nefeı alabileceklerdir. 

"- Geçen sene buraya haftada 
bir defa gelebiliyordum. Şimdi iki 
defa ıu güzel manzarayı seyretmek 
ve fU nefis müzigi dinlemek nasib 
oluyor!., 

Bu sene eğlence yerlerinin fev -
kalade ragbet bulutunu, yalnız hal
kın eğlenmek ve zevk etmek itiya
dının artışında aramamalıdır: Bir 
sene, böyle bir itiyadın bünye de -
ğiştirmesine imkan verecek uzun 
bir zaman degildir. Fiatların ucuz
laması, halkı olduğu kadar, gazino
cuyu da memnun etmiştir. Biraz i
yi bir müzigi olan herhangi bir eğ
lence yerinde, fiatları indirmiş olan 
bir ıinemada bot yer bulmaya im-
kan yoktur. . 

Ucuz etten sonra, ucuz eğlenceye 
kavuıan istanbullu, her vesileden 
faydalanarak hükümete tükranını 
anlatmaya çahııyor. 

kıymetini anlamaktadır. 

Yine bu etüdJerden öğreniyoruz 

ki çocukta yalan dedigimiz 9ey çocu
ğun kendi görütüne göre büabütün 
baıka bir tey olabilir. Bunun içindir 
ki bir çok kerreler büyüğün çocugu.ı 
hareketleri ile hidiHltr araaındak~ 
ahenkıizlige bakarak "Çocll'k yalan 
söyliıyor." diye verdiği hükmün ço
cuk için minası anlatılamaz. Bunun 
en miihim ıebeblerinden biriıi çocuk 
anlayııındaki eksikliktir. Çocuk h~
nüz muhayyele mahsulü olan 9ey ile 
muphiıaa hatıraları biri birinden 
kDlayca ayrılabilecek bir vaziyette 
değirdir. Çocukların çok kere rüya
ları, hatıraları, hayalleri, müphhas 
hakik.sl ile karıttırdıkları görülmek
tedir. Bunların biribirinden ayrıl

maları için uzun tecrübeler lazım
dır.Çocukta bu tecrübeler henüz pek 
az ve pek baıit olduğundan bugün 
çayırda gördüğünü aöyledigi fil, her 
gün oynadığı kediıi kadar vazıh bir 

Çocuğu yalana sevkeden amilleri 
baıka bir yazıya bırakıyoruz. 

Bulgaristan' da 
matbuat rejimi 

Sonfa, 14 a.a. - Adliye Nazın par
lamentoya 19. 5. 934 tarihindeki bükü-

Ve bu sıcak temmuz ayında, her
kes, kime rastlarsanız, eglenmekten 
denizden, mehtaptan, gezmekten 
bahsediyor. 

Sizin de, dinlenmek için kırk tür
lü kombinezonlarla aldığı iznini, 
elden kaçırmamak için yazı itleri 
müdürüne allaha ısmarladık deme
den firar eden Cemal Kutay'dan, 

hayaldir. Sazan çocuga sorulan ıua- met darbeıindenberi mevcut olan aan
lin §Ckli, cevap beldiyenin. hali, mut- ıürün ilgasını derpif eden bir matbu
laka cevap vermek mecburiyeti ço- at kanunu projesi tevdi etmiıtir. Pıo
cufa hiç hakikattayeri J21Auuvacak :J...ı ..... nH .u ..... r ..... 1 .... 1 .. wı.ı:.a...,...._80kan 
bir N-ii eöy1!l verır. Mesela bir a...._ .. 
gore en sinaen mutlaka cevap bek

lastik ayakkabı endüstrisinin in- leaen bir çoc:uia sokakta ne gördü-
kipfına aid rakamları iıtemiye lü eoruldulu zaman: "Büyük bir a

Lz LE' al 1• _.._ 

hakkmur: yoktur. Temmuz ayı, bi
zim arz ve tul dairelerimiz üzerin- yı arabanın arkasından koftu ve beni 

bazı ahvalde matbuatın kontrola tabi 
tlttuhnan ~ ~mfttedfr. 

matbuat cürümleri için pddetli hapis 
cezalan konmuıtur. 

IÜ(ÜI Dl~ HABERLER deki dünya parçasının neresinden yedi f" cevabını vermittir. Çocu&un 
olursa olsun insana ancak havaiyat- hakiıkat ile hayali ayıramadığını ve 
tan bahsettiriyor: Türkçe bir keli- anlayı,ındaki noksanı göstermek i-

çin bll' iyi bir miuldir. X Tokyo - Resmen bildirildiğine meyi arapça edatiyle naııl cemilen-
diriyorsun? diyecekıiniz. Kliıe ol- Diler tarafdan çocuğun dilinin göre, Japon hükümeti, 1940 da yapı-
mut da onun için ... Zaten yaz ayla- henüz tam olarak inki.faf etmemeci, lacak dünya sergisini, "suHıun yeni
rının biribirine benzer geçen gün- yani bir fikrini anlatırken kullana- den teeuüaüne kadar tehir etmeğe ka-

F enerbahçe ile Moda arası, bir leri; deniz, uyku, plaj, mehtap, san- calı kelimeleri tamamen bilmemesi rar vermiftir. 
çok yeni ıazinolar açılmıt. dal, ve gene teker teker bunlar hep ve yerinde söylememesi de bir hidi- X Belsrad - Cenubi Sırbiıtarun u-

Bir kıımında caz, bir kıımında rad· kliteleımit degil midir? Hayatımı- seyi olduiundan bafka türlü anlatma- muml iktisadi kaJkınmaaı için Stoya-
yo, bir kısmında yalnızca gramofon zr, bizden evelkilerin hazırladığı ıını mucip olur. dinoviç hükümeti tarafından hazırla-
var ... Eilence yerlerindeki fiatları kalıplar içine sokarak su gibi har- Çocuk iıtediğıini elde etmek ve is- nan planın tatbikine batlamak üzere 
ucuzlatma tedbirleri, daha fazla cıyoruz. temediğini meneylemek için filen Maliye Nazın Lelitza Usküb'e gitmit-
devlet fedakirlıiı oldutuııdan bu- ltte ıize, gönlünüz kalmaıın di- harekıet ve sözlerin müeuir olduğu- tir. Nazır burada iktisadi ve mali mah-
rada yiyecek içecek tarifeleri esaı- ye, bir temmuz günü felsefeıi de nu öğrenince bunların hakikata u- fillerin milmHeilleri ile görüıecektir. 
lı olarak diltilnce, kıyılarda ağaç yaptım ı yup uymadıfına bakmaz, sadece bun· X Belsrad - Atina valiıi Kotziu 

Avrupa: 
Ur~rtA VE OPERETLER: 

cart - 14.05 Luklemburı - 18 
19.40 Blikrq - 20.10 Koln - 21 
21.15 Brükıel, Liikıemburı - 21.40 
burc 

SENFONi VE ORKESTRA KO 
LERl. t.S.45 Londra - Reııonal 
Luklemb~ 19.15 Munih - 20 
- 20.10 Sarbru'lte.,. Vıyana - 21.os 
21.30 Milano - 22.05 DroitTiç -

ODA MUZ1Gt: 15.20 Lansiı -
yana 

SOLO KONSERLER!: 12 B 
ter - 12.25 Hamburc - 15.30 vı~ 
Koln, Londra - 18.10 Vart0va -
Oılo - 18.30 Pariı - P.T.T., Ştras 
1!1 Budapeıte, Varıova - 19.25 
- 20.10 Konipbetı - 20.20 Praı 
Oslo - 20.50 Praı - 21.4S Buda 
23.30 Brealav. 
NEFESLİ SAZLAR: 6.30 Ki> 

- 12 Hamburı - 17 Praı - 19 
- 21.40 Londra - 24 Konipberı. 
HAFİF MUZ!K: S Konipberı 

Hamburc - 6.30 Koln - 7.10 Kobl 
Frankfurt - 8.30 Munib- 10.30 H 
Viyana - 12 Brealav. Franldurt, 
Mlffllll, 11aıbıft n - :.J{,.ı. -
yana - 14.lS BerliD- li Br~v, 
a.nbarı, Konlcsbers, La7P1ıı, 

- u Berlin. Beromiinlt 
erlin - 18;zu Mllnw - S;30 

- 19 Berlin, Brealav, alman iı 

Tulu - 20.10 Hamburs. La 
Alman lıtaı~ - 24 Frankfart 

HALK MUZtGt: 11.30 Ştutprl 
Stutprt - 20.25 Franldurt 

DANS MUZ1Gt: 14 Yanalı 
Ştutprt - 22.20 Lanaiı - 23.30 

Amerika Çin'e kol 
aıısı hediye ediyo 

Vatington, 14 a.a. - Milleti 
miyetinin ıihat ıervisinin talebi 
rine Amerika hükilmeti Ame 
zılhaç cemiyetinin yardımiyle 
kong'daki konıoloshanesine bin 
lik kolera aıısı göndermeğe 
vermittir. Çin hükümetine tahıi 
len bu hediye ile üç milyon kiti 
yapılacaktır. 

altında oturmayı tercih eden az ka· Atina'ya dönmek üzere Belgrad'dan 
••• zançh halk, bir aandalyaya iliımek· ayrılmııtır. 

R umba Melihat, La Konda, ten timdi kaçınmıyor. ı ..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ X Belpad - İmtiyazlı ihracat tir-
İstanbul muallimleri 
Edirne'ye gidiyorlar Gudmay biliyor musunuz? Ucuzluk ne güzel ıeydir! .. lnsa- E y • Al • Tol•foİ No: 150 E keti yeni rekoltenin buğday milbayaa 

Eğer bunları bilmiyorsanız bu ıe- nın gönlünün çektiği herhangi bir : azan. exu : fiyatlarmı te.sbit etmiıtir. Bu fiyatlar 
ne Kadıköy ıemtinin plij modala- 1eye, büyük b1r mükellefiyet altına E E buğdaym gddiği yere ccinsine göre 
rını hiç bilmiyorsunuz demektir. girmeden kavuıuvermek... :E : 1 kental bqına 141 ili 160 dinar ara-

lıtanbul, 14 (Telefonla) - 4 
toıta muallimlerden mürekke 
heyet tedkiklerde bulunmak 
Edime'ye gidecektir. BUtün Kadıköy'ün atzında bu liç Bugiin, tarifelerini yeni ucuzlu- E : aında tehalüf etmektedir. 

~---~------------~-----~--------------------~= ~innl-L----------------------------------------. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111§ ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Orada.. Adı da ne idi onun? .. Uriad- Aldıfı emirleri noksanıaıs ve der- E S - Şu muanın önüne geç ... Yemek l eline aldı. Öteki eli hali yüz 
nik ()aka Demin'i bulunun .• Yanın- hal yapan Jigujinaki, mavi eteklikli, E l1;;t%'"N~-~--~· § yiyeceksin · ve h~r.'ey yoluna gire· d~. v~ pa~klarının aruın 
da, erzak kolunda bir kadın vardır.. tertemiz beyaz çoraplı, kara ve buk- E : cek. Şarap içer mıaın? gozü, harıkulide, parıldıyord 
Onun dragonlarca berbad edilmeıi leli saçları saman çöpleri içindeki E E - Bilmem... - Peki, peki ... Seni e1irlil• 
yazık olur .. İyiai mi, onu al, buraya genç kızı (belli ki bazı amatörler o- : E - Öyle i.e içersin... meyiz. Korkma... Benimle 
getir .. Dur, i'te ()aka için bir ruble. nu, arabalar altına yıkmak teıebbü- E E Boriı Petroviç emirberini çağırdı, yapnın... Çoktanberi bir 
Onu kendiıine gönderdiğimi ıöyle.. ıünde bulunmu9lardı) yavatça izba- E E (ciddi bir tavırla, •kerin aklına bir ihtiyacım var. 

- F.mrederıiniz, Bay Feldmare- ya itti. E E takım fikirler gelmemesi için, bil- _ 3 _ 
pl... Genç kı.r:, zelil ve muti olduğunu l- E : ııa..a gülümaiyerek) yemeli hazır-

Boriı Petroviç, izbada yakıız, ba- fade için e9akte diz çöktü. : E lamasını emretti. Kendiıi hemen hiç 
tını sallıyarak ıçini çekiyordu. Bat- Jiıujinıki, nete ile fıkır fıkır gii- E E bir ıey yimeyip Katerina'yi seyret-
ka çare yok: Günahtan tevakki ede- lerek dıprı çıktı. Boris Petroviç bir E E ti: Hakikaten karnı açtı. Temiz te-
rek yapmak imkinaız. 97 de, ?<ıapo- müddet genç kısı ıeyretti ... Sağlam E : miz, becerikli becerikli, nemli, mü· 
li'de iken aynı ıey batına gelmifti... yapılı, becerikli de olmalı idi. Gerda- 5 E tctekkir gözleriyle Boriı Petroviç'e 
Bir esmer onun gönlünü çalmı,tı... nı, kolları yumupk, beyazdı ... Pek : E baka baka, beyu: di,lerini göetere 
Ağlanacak 9ey ama, fakat unutmak sehhardı. E 5 göateıte yiyordu. 
kabil d~gil ..• Vezüv'e, atet cehenne- Boriı PetrOV'iÇ, almanca eordu: E 5 Şarap ve yemek yanaklarını pen-
mini görmege çıkmıt. Kıbrıı'ı ve o- - Adm ne? E 5 beleftirdi. 
nun berbat kayalıklatını ve Roma Genç kız hafifçe içini çekip kısa - E E - MWıakkak ki elbiHlerini yan-
mabudlarını ve katolik manutırları- ca: 5 E gında kaybettin? 
nı gezerek allahın oğlunun, telmiz- - Helena ltaterina, dedi. E : 
ter.inin ayaklarını yıkamak üzere o- - Katerlna... iyi ... Baban kim se- E E 
turmuı olduğu tap, ve mukaddes nin? E E 
.ofradan kalma bir ekmek parçasına, - Yetimim. ... Protestan papasr _ _ 

1 k 'Un da h. t · i im ıin... Bir ba'kaaını bulunun.... Kar-onun aobeginden ve gulfeainden bir Emıt G u yanm ızme çı - Y ••• 
• d' - Ya, öyle, Kiminle evli idin? nın aç mı? 

parça ile bir tahta çarmıha ve eski bir ım... _ Yohan Rahle ile ... Kaalın zırhlı Katerina, tatlı bir aeıle cevap ver-
çarıtına ve Jan - Batiıt'in babalıı - Hizmetçi ... Mükemmel. .. Çama-

·1· · · ? ıUvari askerinden... di: peygamber Zaharya'nm batına elle- 91r yıkamalı bı u mııın 
riyle temaı etmifti. imkanı yok... _ çamaıır yıkamağı bilirim, pekı Boriı Petroviç katlarını çattı. Sor- - Çok .... 

k 1 b ·1· · r,..,. k,_ a baka du: .. Nerede o? F..ir Q)i oldu? Yona Ve zayıflamıı yüzünü yukarı kal-
parlak aözlü Ciuliya, dümbelek re- ço ıey er ı ırım ... ...,-u .. r • . 

• öldü mil? dırıp tekrar, itaatli ve itimadh bır 
fakatindeki rakılarıı prkılariyle bir rım... _ Tam teılimden evel, Yohan'ı gülUımeyi,le giililımedi. BOriı Pet-
türlü kalbinden çıkmıyordu ... Onun - Tapwn. .•• Benim de çama,ırımı 

1 
d 

M09kova'ya gelmeıini istiyordu .•• o yıktacak kimum yok. .. Bekir mnıın? diğer iki askerle birlikte, yüzerelrı roviç yakla9tı, onun omuz arın an 
terina batını kaldırmaksızın a- kar91ya geçmek üzere, göle atlarken tuttu, kaldırdı, ııcak ve ipek gibi uç-

hıı. larmdan ö tü. Om~lar da 11cak ve i· 

Katerina, kayıdıız, cevap verdi: 
- Her teYimi kaybettim. •• 
- Zarar yok. Batkalarmı tedarik 

edenin ... Bu hafta Novgorod'a gide
ceğiz. Orada daha rahat edersin ... 
Bugün - iMan oluruna katlanmalı 
- IObanın üıtlinde yatarız. 

Katerinat, kirpiklerinin araaından 
orıa derin bir nazar atfetti, kızardı, 
bafını öteye çevirip yüzü.nü eli ile 
örttü. 

- ı,te, böyle ... Katerina .... 
Evet, fiiphesiz bu himıetçi kıs o

nun hofuna gidiyordu. Masanm üı-

Kıtalar, Narva'dan inhizam 
de Novıorod'a doğru ilerled 
esnada ukerden çoıu 
fakat bazıları da buyk 
tere, Don'a, Volga'ya 
Diniper'e doiru kaçtılar... Ç 
- Yıkan - Fedka, merdümgiriz blf 
jik olmak ve batından her nevi 
ra geçmit bulunmak itibariyle 
leriyle birlikte kaçıyordu. ( 
dar Mirbah'ın katlinden sonra 
ten batını kurtarması lizımdr ) 
riu1ka Golikof'u kendiıi ile 
kaçmağa ikna etmi9ti : Arka 
mutlardı. Narva facialarmdall d) 
aaker vaziyetinde bulunm.-ıll 
rede olursa olsun, bu, Andriu 
umurunda bile değildi. 

Bir gece, ordugihtan sıek• 
çalıp civardaki manuıtın, elli 
mukabilinde utarak parayı pa 
lar ve hi•elerine dilteni de 
ralar ara.ma gizlediler. Ana 
den ayrılıp köyden köye, 9ur• 
lendiler, burada çaldılar: P9 
bir tavuı Oıtaıkovo bur..me• 

i 
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HAYAT ve SIHAT ı 

......................................................................................................... .1 

İnsan şarap içince ... 
Aslan gibi cesur, kaplan kadar za

·m, ayı gibi kuvetli, köpek gibi kav
acı, tilki gibi kurnu, saksağan gibi 
eveze, horos gibi de gürültücü olur· 
uş, neden bilirmi siniz? 

Rıvayetc gore, uzumün kulu ünde 
u hayvanlardan hepsinin kanı bul.ın
uğu ıçin: Nuh peygamber, tufandan 
. nra, gemisiyle Aı·arat dagının tcpc
.n~ .yanaştığı vakit, genudeki tek ke-

çıkan kum haı.talığında - verem hula· 
lığında. 

Yalnız şeker hastalığında üzüm en 
büyük düşmandır. Kanlarında fazla 
glikoz bulunan hastaların bazıları baş
ka cinsten şeker yemeğe tahammül e
debildikleri halde, üzüm yemeğe hiç 
tahammül edemezler. 

G. A. 

çısını kırlara salıverir. Hayvan, oralar-
da kendi kendine biten bir nebatın İzmir Fuarında Kütahya 
yapraklarından çokça yediği için yıkı- • • • 
la yıkıla gemiye döner ve öteki hay- çınılerı 
\'anlarla kavga çıkarır, Nuh bu acayip .. .. · 
laebatı · · h k h Kutahya, 1 4 a.a. - Kutahya tıcaret 
ıne k n ~ıyenı ser doş e~ . ass~s~nı odası tarafından enternasyonal İzmir 

ra c er ve. on an yetıştırme . ~s· ı fuarında kurulması mukarrer çiniden 
ter. Fakat İhlıs lain ateden ncfeşı ılc •1 · · ·1 · ff kı' n bat k ,. • mamu çeşmenın çını erı muva a -

e 1 urutur. Sonra peygamberın 1 yetle ikmal edilmiştir Çiniler bu haf-
kederlenmesindcr, mer~amet~ ~~~~r~k ta içinde lzmir'e nakİedilecektir. 
Yanına yaklatır ve üzüm kutugunun 
Yanmaktan kurtulması için, yedi türlü 
hayvanı kurban ederek onların kaniyle 
kütüğü sulamasını tavsiye eder. Nuh 
da yukarıda saydığım yedi hayvanı 
kurban eder ... 

Bu elsane, §Üphesiz, şarabın İnsana 
kendisini kaybettirerek hayvanlara 
benzettiğini anlatmak için uydurul
hlU§ bir şeydir. Üzümün suyu taham
mür ettikten sonra prap olarak, çok
ça, içilirse insanın o hayvanlara benze
diği doğru olsa bile, taze üzümde böy
le hassa yoktur. 

Aksine olarak, üzüm suyu insanın 
ilk ve en tabii gıdası olan anne aüdü
ne en yakın gıdadır. ikisinin Cle kim
yaca analizine bakınız· 

Anne südün , vüzde nisbetiyle: 
ıu 87, azod~ddeler 1,S, madenli 
madd.eJ_.o;.t; ıeker 11. 

Üzüm suyunda, gene yüzde nisbe
tiyle: Su 75 den 83 e kadar. Azotlu 
maddeler 1,7, madenden maddeler 1,3, 
ıeker 12 den 30 a kadar. 

Onun için, üzüm suyu çocuiu ilk 
aylannda, annesinin südü gibi, besle
meie yetitir• Hele üzüm suyundaki 
madenler, kireç, sud, manyezi, çelik, 

Daladiye'nin nutku 

etrafında Alman 
gazetelerinin yazdıkları 

Bcrlir,, 14 a.a. - Fransız Başvekili 
Daladiye'nin son nutkunu mevzuu ba
his eden Fölkişer Beobahtcr gazetesi, 
diyor ki : 

"Fransa başvekili, bu nutkunda 
Almanya'nın da sükun eserine çalış
mak hususundaki samimi arzusunun 
mevcud bulunduğunu bildirmiştir. 
Fransızlar tarafından yapılan bu tarz. 

da beyanatlar, Almanya'yı sulhu bo· 
zan bir amil olarak tahayyül eden 
Fransa'da mevcut her zamanki fikir
lere nazaran, her halde bir terakkidir. 
B. Daladiye'nin bu hakiki anlayışının 
bütün Fransa tarafından taklit edile
ceğini ümid ediyoruz. Zira nacak bu 
suretledir ki iki millet, sulh yolunda 
mücadele için müşterek bir esas bu
labileceklerdir. 

Führer, Almanya'nm çok ihtiyacı 
olduğu sulhu cidden arzu etmekte ol
duğunu daima söylemişti.,, 

.... """""-'·~, •iliıı. foaf oc w büyütme w c __ .J1111 Okuyacanınıı kitablar n11~ 
n zıya e ~ maddelerdir. _ • -

çer. 

Çocuk olrruyanlar dn de üzü111 - : : 
J'U pek Eaydı.lı M fllda Olur. Bir lı.ere = Bayd r'ın E 
midede ve bağırsaklarda hazmedilme- : : - -ğe hiç ihtiyacı yoktur, doğrudan c:toğ- : Tercu·· melerı· : 
ruya kana girer en tatlı üzümlerde bile : : - -bulunan az çok ekşilikten dolayı mide- : : 
den ve bafırsaklardan pek çabuk ge- : • T ais E - -§ • Kırmızı Zanbak E - -: • Öjeni Grande E -

Bilinmiyen insan 

San Mikele'in Kitabı 

---=· - -----

GONON POLiTiK 

MESELELERi 

Denizyollarına hakimiyetin 
temin ettiği faydalar 

İngiltere ve Fransa denizlere ha
kim olmasalardı, his şüphesiz Av
rupa'da harp şimdiden başlamış bu
lunurdu. Çünkü bu devletler hala 
denizlere hakimdirler ve 1935 den
beri tehlikeyi sarfö surette idrak 
ederek silahlanmalarını hızlandır
mışlardır. 

İtiraf edelim ki az kalsın zamanı 
geçmek üzereydi. 

*** 
Ham maddeler 

Meslekdaşlarımızdan biri, Lö 
Tan, bir kaç gün evel bir harbın u
zun süreceğine ve bu itibarla da an
cak dünyanın diğer kısımlariyle 
temas halinde kalan milletlerin ve
ya imparatorlukların üstün gelecek· 
lerine işaret ediyordu. "Bir mem
leketin askeri ve sivil ihtiyaçlarını, 
her nevi stokları üıerinden temin 
etmesine müsait devre dört ila altı 
ayı asla geçmez; Almanya'nın ol
makistediği "otarşileşmiş" bir 
memleket için bu devre biraz daha 
uzun, en esaslı gıda maddeleri hu
susunda talriin lütfuna mazhar ol
mıyan İngiltere için daha kısa ola
bilir. Askeri hareketlerin devamı 

halinde bir çok maddelerde zuhur 
edecek kıtlığı önlemek için deniz 
vasıtasiyle yapılacak idıhalata ihti
yaç görüleceği muhakkaktır." 

Bu bakımdan, italyan, i&panyol 
ve Çin misa1Jeııine fazla bir kıymet 
vermek doğru olmaz. Çünkü eveıa 
İtalyan - habe' harbı nisbcten kısa 
olmuş, İtalya ancak küçük mikdar
da askeri harbe sokmuştur ve kul
landığı materiyellerin de bir Avru
pa harbının icap ettireceği materi
yellerle kıyaslanır tarafı yoktur. 
Hem sonra, İtalya, bu harp esna
sında abloka edilmemiştir. Zecri 
tedbirler ancak nazari sahada kal
mıştır. İtalya harbın son gününe 
kadar istediği kadar petrolü satın 
alabilmiıştir. Sovyetler birliğiyle 
ingiliz ve Amerika kumpanyaları 

onun siparişlerini paylaşamamıt
laTd.rr. 

İspanya harbına gelince, onun da 
endüstriyel bir harp karakteri yok
tur, ve iki tarafdan hiç biri abloka 
edilmemiştir. Çin harbında ise Ja
ponya, bilindiği gibi, bütün .iste
diklerini hariçten bulmuttur ve 
muazzam bir kıta olan ve kendi ih
tiyaçlarını bizzat temin eden Çin 
de, Sovyetler birliğinden, İngilte
re'den, Fransa'dan hatta Almanya'
dan bütün malzeme v.e cephanesini 
tedarik edebilmiştir. 

*** 

Cebelüttarık boğazını gösterir bir harita 

1 Yazan: Pi yer Dominikj 
altı ay devam edebilecektir. Al
manya gene kömüründen ben.zin i
mal etmekte ve harp vasıtalarının 
büyük' bir kısmını gazla işletebil
mektedir, fakat ne petrolü ne de 
kömürü olan İtalya ne yapacaktır? 

Demek oluyor ki, kısa bir harbın 
modern bir harbe girişmiş bir dev
let için lüzmlu ham maddeleri is
tiıhsal etmiyen bir devlet tarafın
dan kazanılabileceği, fakat uzun 
bir hadım, yani bir seneden fazla 
sürec.ek bir harbın mutlaka onun i
çin kaybedileceği prensipi ortaya 
koııulabilir. 

Bundan çıkan netice ham mad
deler hususunda büyük dünya kay
naklarının ve bunları getirmiye ya
rıyan denizyollarının chemiyeti
dir. 

*** 
Diinyanın büyük kaynakları 

Dünyanın büyilk ham madde 
kaynakları şunlardır: 

k·im olmanın ehemiyeti de buradan 
gelir. 

*** 
Antikomintern devletlerin du
rumu 

Antikomintern namiyle maruf 
uzlaşmayı akdetmiş olan devletler 
bunu pek aıa bilirler. 'Gene bilirler 
ki, denizlerin hakimiyetini hesaba 
katmadan bile, Amerika Birleşik 

Üzümün vereceği kalori pek yük
aektir: Bir kilosu 900 kalori verir. ü
zümdeki şekerin en büyük kısmı gli
koz, yani kanımızdaki şekerin cinsin
den olduiu için sakkaroz cinsinden o
lan bayağı şeker (pancar §ekeri) gibi 
vücut içerisinde cinsi değiştirmedikçe 
de ihtiyacı yoktur. Bundan dolayı i&
porcular için bayağı şekerden daha de
ğerli cıu olur. 

=• -=• Levis ve lren 

Evlilik ve Ötesi 

E Yarın aynı olmıyacakıır 

1-Amerika birleşik devletleri; 
2 - Orta ve cenubi Amerika; 
3 - İngiliz imparatorluğu ve i

kinci derecede olarak Felemenk ve 
fransız imparatorlukları; 

- devletleri garp devletleri:' lehinde 
mevki almıttır. Almanya, İtalya ve 
Japonya'nın, Birleşik devletlere 
orta veya cenubi Amerika' da engel
ler yaratmak için sarfettikleri mu
azzam gayretlerin sebebi budur. 
Japooya'nın Birleşik devletlerle 
Asya kıtasının ve Malezya adaları
nın irtibatını kesen Pasifilt adala
rındaki üslerine, Almanya ve ltal
ya'nın, korsanlık etmiye ve milnfe
rıit gemilere taarruz etmiye milsait 
hava filolarına, denizaltı gemileri
ne, hafif harp gemilerine, harp için 
silahlanmış deniz ticaret filolarına 
verdikleri ehemiyet de bu yilsde.n
dir. 

Çokça üzüm yemenin - üçten altı 
haftaya kadar günde yarım kilodan iki 

--=· -: • Cihan Şampiyonları 
-:• -

--.. ----------------kiloya kadar - bir de tedavi usulü ol
duğunu bilirsiniz. Bu türlü tedavinin : • 
hangi hastalıklara iyi geldiğini hatırla- : 

§• -
Esrarsız Hayat 

Sığıntı --Hayat; sen ne güzelsin : 
(telif) E -tacağım: -

w •• ; • insanlığın Hali : 
Karaciğer, bagırsak ve böbrek has- : , h k"f be 'd : 

taııkıannda _ inadcı inkibazda - idrar- :Akba dan ve er ı a ı an: 
dan çıkan kum hastalığında - ~na a-1~1111111111 araymu 1111111111; 
ıit ürik karıtmasında - karacıgerden 

Yüz sene uyuyan adam 
Yazan: Hanri Berne 

\\:::=============== Tefrika: 9-

_Merak etmeyin, dedi, kendi ken
di.nize uyanacak degilsinız. Fakat işe 
evela sizden başlıyabiliriz ... 
İçinde taraba benzi yen bir mayi bu-

lunan iki bardagı onlara uzattı. 
- İçiniz, dedi. 
Selesten, itimadsız bir tavırla.: 
- Fena bir şey dcgil ya? Dedı. 
Amerikalı: 
- Milkemmeldi.r, dedi. 
Röne: 
- Sıhatine! 
Diyerek bardağını bir yudumda iç-

ti. 
Sclesten de: 
- Sıhatinize l Diye cevap ve~d.i. 
İkisi de uıandılar ve güzlerını ka-

padılar. 
Trundl pek memnun bir tavırla on-

ları seyretti. 
- İşte hayatımın en gilzel anı, de

di. i te bütün çalışmaları~m seme
r ·ı 'd· . an 1smim, bütün ınsanların e en ı~p . f k ak 
iıiınleri ustünde bir şere .aza~ac 

. . ··hretiniz de benımkınden 
ve ıuın şo .. .. La T d 
ekaik olmıyacaktır. Mosyo .~>'a.' 

.. .. M rk"ızo beni bir daha gormı-mosyo a • . . .. . 
k . . fakat benı duşuneccksıvece sınız. 

niz, ve yeni hayatınızda hatıramı tak· 
dis edece~siniz. 

Sel esten: 
- Hele bakalım, diye mırıldandı. 
Bir kaç saniye sonra, Röne La Ta-

yad ve uşağı derin bir uykuyla uyu
yorlardı. 

Alim uzun uzun nabızlarını yokla~ 
dı. Çarpıntı tam bir ıntizam içmdey
di. 

- Şimdi, dedi, işe başlamalı. 
Onlara içirmiş olduğu uyutucu ili.· 

cm tek makısadı şuy.iu: Kalplerinin 
hareketini yavaşlatmak için lüzumlu 
oldukça uzun enjekayonları yaparken. 
canlarını acıtmamak. Doktor Trundl
in umdugu gibi, insanlarda da, hay-. 
vanlardaki ayni hal vaki oluyorıa, bu. 
iğneler aynı zamanda tam bir hiasiz ... 
lik verecek ve yeni bir uyuştu.rucu 
maddeye hacet kalmıyacaktı. 

Yanılmıyordu. Enjenyonlardan 
sonra, iki adam, ölüme benzer bir ha
reketsizlik içinde kaldılar. ·rrundl 

derilerini kuvetle çimdiklediği, göz 

kapaklarına eliıyle tazyik etti~i hal-. 

de hiç bir reaksiyon göatermediler. 

Nabız vuruşunu kaydedecek alet-

Fakat harp halinde yarın İtalya 
ve Almanya .tçin kaziye aynı olmı
yacaktır, Ne Almanya'nın, ne de 1-
talya'nın petrolü vardır. Ger9i, Al
manya sulh zamanında i&tihlik et
tiği petrolün dörtte birini kömür
den çıkarmaktadır. Fakat harp ha
linde belki dört misli istihlak ede
cektir. Almanya'nın onu i,gal etti
ği veya bitaraflığa mecbur ettiği 
kabul edilse bile, Romanya Alman
ya'nın harp halindeki ihtiyacının 

dörtte birinden fazlaaını temin e
demiyecektir. Alman stoklan ne 
kadar mebzul oluraa olsun, üç ili 

leri hazırladı, çifte cam tabutun iç~ -
ne havayı tamamiyle tasfiye ettikten 
sonra göndermiye mahsuı takim ı:na
kinalarını hareekte getirdi, harareti 
tanzim etti ve bekledi. 

Daha o akfam, kalbin vuruş sayı
sı Röne'de dakikada kırk beşe, Se
lesten'de kırka dütmüştü. Ertesi gü
nü yeni bir enjeksiyon bu mikdarı 
yirmiye indirdi, kalbin vurutıarın 
daki intizama halel gelmemişti. 

- Şimdi, dedi, başardığım i•i hal· 
ka haber vercıbilirim. 

Mühim bir ücret mukabilinde ha
beri ilk nefreden Grand journal ol
du. Bu gazetenin, li.boratuvara kabul 
edilen muharrirlcr·inden birine 
Trundl, uyuyan iki adamın va.ziyet· 
leı.ri ve yapılan ameliyeler hakkında 
mufa.şsal malumat dikte etti. Resim
lerle süslenen makale, muazzam a· 
kisler uyandırdı. 

Yüzlerce otomobil Trundl'un kapısı 
önünde durdular, fakat sa.bipleri ka
ti bir redle karıılaşarak içeri gireme
dilel". Fakat amerika.lı tıp akademi
sinin bir müme&&il heyetini kabul et
ti ve bu heyet, kalbin dakikada ancak 
on defa vurmasına rağmen ru>ne ite 
Sele.ten'in yaşamakta olduklarını 
müşahede etti. 

Trundl gururla: 
- Da.ha ileri gideceğim, dedi. 
Fakat ilim doktorlar, bu neticeyi 

elde etmek iıçin kı>lJandığı gizli mad· 
denin sırrına varmak içhı beyhude 
uğraştılar. 

4 - Sovyetler birliği; 
Dünya için beşinci bir dünya 

kaynağını Çin teşkil eder, fakat 
şimdilik bu kaynak ya Japonya'nın 
eline düşecek, yahut da Çin - japon 
harbının devammca kullanılamaz 
bir halde kalacaktır. 

Sovyetler Birliği'nde mevcut o
lan ve bugünkü vaziyette Alman
ya'ya verilemiyecek olan kaynak
lar müstesna, diğer ham madde yı
ğınları Avrupa kıtaı;ına ancak de· 
niz yoliyle gelebilir. Denizlere ha· 

- Da.ha sonra, dedi; şimdilik, sizt: 
gösterdiğimle iktifa edm. hah son· 
ra gelecektir. 

Beşinci gün, Röne ile Selesten'in 
kalp vuruşları dakikada dört ila beşe 
dönmÜftÜ. Artrk ne gündü~ ne gece 
laboratuvarından ayrılmıyan Trundl, 
bu rakamı daha yeni not etmişti ki, 
bir ka.ç kişinin israrla kendisini gör
mek iatedi~ini haber vermiye geldi
ler. 

- Kimseyi kabul etmiyorum, de -
di; hiç kim6eye söyliyeceğim bir şe
yim ~ktur. 

Fakat kapı açıldı ve üç renkli bir 
eşarp kuşanmış bil' adam ardında iki 
jandarma neferi olduğu halde görün
dü. 

- Ben polis komiseriyim, dedi, iki 
fransız vatandaşına tatbik ettiğiniz 
ameliye hak.kın~ tahkik.at yapmıya 
geldwn. 

Cek Trundl gülmiye başladı: 
- Onların au"1larwı yerine geti-

riyorwn, dedi. 
Polis lwmiae.ri hiddetli bir tavırla: 
- Buııu iabat etmeniız l&zım, dedi. 
TrWJdl bir kelime dôAba ilave et-

meden Röoe ile Seleeten'in iauaları
nı tatıyuı iki ki&ıdı almıya gitti ve 
bunları müatemsi biırı eda ile mcamıra 
uaattı. 

Komiser: 
- Miikemmel, dedi:· fakat şurada

ki iki adamın Röne La Tayad'la Se
leaten Markizo olduğunu ncrden bi
leyim? İmzaları tasdik bile edilme· 

Bununla beraber, üç devletin sar
fettikleri gayretler ve elde ettikle
ri neticeler ne olursa olsun, Ber
lin, Roma ve Tokyo'nun kati bir a
dım atmış oldukları söylenemez. 

*** Yalnız Almanya ilerlemiştir 
Yalnız Almanya ilerlemiştir, fa

kat Avrupa kıtası üzerinde. Asya'
da Çin kaynaklarını elde etmiş ol
saydı mühim bir muvaffakiyet ka· 
zanmış olacaktı. Fakat şimdilik o 
durdurulmuştur ve iç·inden nasıl 

(Son11 6. rncı sayfada) 

miş. Bız daha kanuni bir şekilde mu
amelelere alışkınız. Onları isticvap 
etmem lazımdır. 

Trundl: 
- İsticvap edebilirsiniz, dedi. 
Müşkil bir vaziyette kalan polis 

komiseri bir an cevap veremedi son
ra: 

- Onları uyandırmalısınız, dedi. 
Trundl: 
- Eğer kendilerini öldürmek isti· 

yorsanız, bu en iyi çaredir, dedi. Bu 
baylar bana yüz sene uyumak iste
diklerini bildirdiler. Ben ancak bu 
arzuya itaat edebilirim. Kendilerini 
uyutmak mesuliyetini üzerime al
dım, fa.kat kendilerince teıııbit edil
miş olan tarihten evel uyandırmayı 
üzerime alamam. 

Polis komiseri iki jandarmaya fi
kir danıştı, Trundl bu esnada, onla
Hn mevcudiyetinden haberdar değil
mi§ gibi görünerek aletlerini tetkik
le meşgul oldu. 

Nihayet manur: 
- Bu yep yeni bir kaziyedir, de

di. Bu sandukayı mühirliyeceğim ve 
iç bakanlıkta.n emir iıt~eıceğim. 

Trundl: 
- Peki, dedi. 
Komiser, çifte tabutu daT bir 9e

ritle sıkıca sardıktanaonra ıeridin i
ki ucunu düğümliye.rek üatünü kır
mızı balmumiyle mühürledi. 

Sonrıa memnun bir tavırla: 
- İşte timdi it nizamına girdi, de

di. 

Atlet naz1r 
Geçenlerde sekseninci yıldönümü 

kutlanan laveç Kıralı Güstav V. spor
cular arasında Bay G adiyle anılır. 

Majeste, teniste büyük şampiyonlar

dandır. Hala tenis oynuyor mu, bil
mem. Fakat, rahmetli Suzan Langlen 
ve Jan Borotra gibi sayılı tenisçiler. 
le kar§ıla.Jtığı eanada çıkarılmıt fo
toğraflarını bir kaç sene evci gördü. 
ğümü hatırlıyorum. Seksenden üç 
veya bet çıkarırMnız, İsveç Kıralı.. 
mn 78 veya 75 yatına kadar, kortla
rın sadece seyircisi olmakla iktifa 
etme.mit olduğunu anlarsınız. 

Ling'in vatanında doğup büyü. 
müş olan bir kıral elbette apOl"CU oL 
mak lazımdır!. 

- Sek&en yaıma kadarda mı ? 
Fakat dahası var: Fransa, Amo

roi'a, Demeni'ye, Hebert'e, hatta 
Juanvil mektebine rağmen beden 
terbiyesi ve sporun fazla tamim e. 
dememiş olduğu memleketlerden. 
di. lki sene evel fizik terbiye müate• 
fAJ'lığı ihdas edilirken hel" yqa malı.. 
suı atletik sporlar veaikaları ihdu 
edildi. Gaye, vatan müdafaaaına İf
tirak edebilecek ya§takilerin daima 
zinde bulundurulmaları idi. Bir mu
harrir "aakerliğe ba:urbk cemiyeL 
leri federasyonu,, nun stadında bu 
veıikayı aLmak üzere imtihan geçir. 
mit olan eaki naztrlardan Franaua 
Pietri'yi temrinlerine devam eder· 
ken seyretmi§, ve sonra, kendi.i ile 
bir mülakat yapmııtır. 

Bundan evelki kabinelerden bi. 
rinde bahriye nazın olan Ba.y Pietri 
diyor ki : 

- Eskrim, boka ve binicilikten 

çok zevk ahrım. Fakat formumu 

muhafaza edebilmek için atletik 

sporlarla itligali de zaruri buldum. 

Atlamalar, atmalar ve trrmanmalar 

beni pek o kada rkorkutmadı. Fakat 

1000 metre kO§u baıka... tik turu 

zevkle ve ikinci turu zorlukla ko1-

tum: üçüncü tur bana bir ifkence te

siri yaptı. 
Fransua Pietri elli altı yaıındadrr. 

Bu bin metrelik koıuyu 4 dakika 12 
aaniyecle tamamlamııtır. Ve nizam. 

nameye göre 34 Yatun gec;miı müaa.. 

bıklar, atlf'tik 5porlar vesikası mÜ· 
aaba:kalannda kotuyu 4 dakika 20 
aaniyede bitirmeğe mecbW"durlar. 

Yakında bizde de tatbikine batla. 
nacak olan ''beden terbiyeü kanu.. 

nu"nun daire ve müeueselerde mec
buri beden terbiyeai talimlerine ti.bi 

tutulacak olanlar hakkındaki bük. 
mü, bazı memurları kaygılandınnıt 
olduğunu itiliyoruz: "Bu yaıtan 

aonra bir de jimnastik mi yapaca. 
ğız?,, 

Oyun, jimnaatik veya spor ..• Mak
aat, masa başlarında hareutaiz ka. 

lan vücutleri harekete getirmek, a· 
taletin tilrlü zararlarından onları 
korumak, iki merdiven çrkmca da. 
kikalarca soluyanların dağlara tn-. 
manabilecek kadar aıhatli olmalan
nı temin etmektir. 

Elli altı yaşında bin metro kota• 
bilen nazırı, ve seksen yaşında teniı 
oynıyan kıralı avrupalının iki müte. 
kamil tipi telakki etmeliyiz: Zeka
sı, hiHi ve bedeni ile daima faal ol. 
mak ••• - N. Baydar 

İki jandarma tasvip ettiler, ve ko
miser vakur adımlarla dışarı çıktı. 

Altıncı Fasıl 
Nevy(, ••• ıa .kuhıeHer mıizeıinin 

müdüni Anni Tompson, mektupları· 
nı dikte ediyordu. Önünde, masa ü
zerinde, bir domino kutusu buyuklü
gUnde küçük bir alet duruyordu. Çok 
basit ve aynı zamanda çok maharet
li olan bu ilet, Anni Tompson'un 
sözlerini kaydediyordu. 

Bu aletin prensibi fonoğrafinki· 

nin ayniydi. F'a.kat tatbik şekli de
ğişikti. Sesin ihtiza.zları bir mikrofo
nun üzerinde tesir yapıy-0rdu; fakat 
bu ihtizazlar plaklar üstünde görü
len az veya çok derin izleri bıraka
cak yerde, bir delici alet bir kağıt şe
ridi zımbalıyordu. Bu zınlba aletinin 
hareketi ufkiydi. 

Dikte tamamlanınca, bu kağıt 1cri
di elektrikli bir yazı makinasının Us· 
tüne koymak kafiydi, ve mektuplan 
otomatik bir şekilde, daktilagrafiye e
diliyordu. Tabii, bu şekilde ancak ba
•itl-ettirilmiş bir fonetik imla edili· 
yordu; fakat bu imli, iş muhabera
tında, hatta huswsi mektuplar için 
bile kabul edilmişti. Artık yalnız a
celesi olmiyan nadir kimseler ha
la eski imlayı kullan.makta devam e
diyorlardı. 

Anni Tompson ancak otuz yaşında 
vardı. Tuvaletine itina etmek itiy3-
dında oluydı, güzel olabilirdi; fakat 

-sonu var-
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lsf anbul' daki asri mezarhk yerinin istimlaki meselesi 

İstanbul Valisi ve Belediye Reisi 8. 
Üsf'ündağ'ın duruşması basladı 

.;, 

B. Üstündağ işte hiç bir yolsuzluk olmadığına dair 
etraflı izahlarda bulundu ve müdafaasını yaptı 

etmiştir.,. dedi. 
Muhiddin Ustündağ müdafaasına 

şu cümlelerle son vermiştir: 
"- Otuz senedir devlet kapısında 

hizmet ediyorum. Son on üç senelik 
memuriyet hayatım İstanıbul gibi en 
dağdağalı bir yerde valilik vazifesile 
geçmiştir. Ondan evel iki sene kadar, 
c.umhuriyet idaresinin yeni teessü.~ 
ettiği sıralarda devletin emniyeti u· 
mumiye müdürlüğü hizmetini ifa et
t :m. Bunun ehemıyet ve müşkül;itını 
takdir ı:.ıuyurursunuz. Bütün bu im· 
kanları ancak her türlü harekatımı 
hüsnü istimal ile temine muvaffak 
oldum. Hayatımın bütün mesnedi 
hüsnü istimaldir. Bu suiistimal kara

Reis - Likoğlu Eşref'teri arsa a
lınmağa karar verildiği zaman o ar
saya mutasarrıf olup olmadığını an
lamak emlak şubesine aiddi. iddiaya 
göre bir kısmr karardan evel bir kıs
mı da karardan sonra almıyor. 325 
dönümünü 34 de karardan evel, 53, 21, 
28, 26 dönümleri de karardan sonra 
alınıyor. lptidaen bu cihetlerin ted
kiki düşünülemez miydi? Getir de 
bunların vesikalarını görelim deme
diniz mi? 

daimi encumen azasından :s. 
Namık'ın isticevabına geçildi. 

B. İhsan Namık ayağa kalktı 'IC 
sin ilk sualine şu cevabı verdi : 

Ihsan Namık - Daimi en'. 
azası sıfatiyle daima k.anuna riJ 
kar hareket ettim. Encümen bU 
rını tamamen kanuna uygun bir. 
de yapmıştır. Belediye menfaati 
icabettirmektedir. Bugün bu rrı 1111 
daki arazi fiatı tamamen arttı 
dır. 

Vali - Komisyon bu iş üzerinde Reis - Siz istimlak komisyonll 
evrakını tetkik ettiniz mi ? 

!stanbul'daki asri mezarlık işinde 
belediyece yolsuz hareket edildiği id
diasiyle İstanbul vali ve belediye re
isi B. Muhiddin Üstündağ hakkında 
açılan tahkikat son defa Devlet Şu
rasında lüzumu muhakeme kararına 
bağlanmış ve temyiz mahkemesine ve
rilmişti. Dün Temyiz mahkemesi dör
düncü ceza dairesinde B. Ustündağ
m muhakemesine başlanmıştır. 

"- Bu teamül içtihat cümlesinden 
bulunmasına nazaran bu noktaya do
kunan müdafaanın serdi ile muhake
menin devamına karar vermenizi vük
sek heyetinizden dilerim. 

lan mezarlık arsasına istimlak şek- rı ile beni hayatın mesnedlerinden 
!inde verilmesi lazım gelen bedelle mahrum etmek istiyorlar . ., 

o adam bu bana aiddir dese de deme
se de inanmaz. Hini ferağmda bu iş
ler aranır. Bunu da arıyan milli em
lak şubesidir. Her şubenin kendisine 
mahsus işleri vardır. 

İhsan Namık - Evet ettik. ial 
Reis - O halde muayyen bir f 

zerinde durmadınız ? ..1 
İhsan Namık - Muvafık görll 

ıUalıkemenin kararı 

ve rayice nisbet kabul etmiyecek su- Bu son cümleyi söylerken B. Mu-
rette yüksek bir bedel tesviye edil- bittin Üstündağm gözleri yaşardr. 
mesı ötedenberi belediye reisi tara· Şiddetli bir üzüntü geçirdiği anlaşı
fmdan hususi bir himayeye mazhar lıyordu. Konuşu.-ken sözünün insica
oldug uiddia olunan ve esasen sakıt mını hıçkırıklar kesiyordu. Bir kaç 
hanedan azasından tasfiye suretile saniye dinlendikten sonra müdafaa
.Maliyeye intikal eden bu eraziyi be- sı:ıın son cümlelerini söyliyebildi: 
lediyece mübayeadan iki ay evelden "- Bu isnadlar elim ve ağır bir 
başlıyarak bir hafta eveline kadar o- şeydir, dedi ,huzurunuzdan bunun t<:· 
lan müddet zarfında maliye takdiri sellisini alarak ~ıkacağımı kuvetle ü
kıymet komisyonunca takdir edilen mid ediyorum.,, 

Reis - Evet ama 73 liraya karar a
lmıyor. Dönümünü vasati olarak 33 
liradan alıyor ve belediyeye 73 liraya 
veriyor. 

ten sonra üzerinde fazla durııı' 
dedi ve bundan sonra bir tez~e~ 
kutlu: Bu tezkerede maliyenın 
dönüm için 85 lira istediği ve bil 
satın alındığı takdirde tesviyei t Avukat Kenan Ömer tekrar söz is

tiyerek bu hususta iddia makamının 
mütaalasma iştirak edemiyeceğini söy
ledi ve muhakemenin bu davaya baka
mıyaca ğr hakkındaki eski iddiasında 

Vali - Bunları iyice hatırhyamı
yorum müsaade edin de tedkik ede- b . . .b. b' rafla ıye ve saır gı ı ır çok mas yim. 

İlk celse saat 9.45 de açrldr. Riy,a
set makamını Temyiz Mahkemesi 
Dördünci.i Ceza Dairesi Reisi B. 
Mecdi Beydeş işgal ediyordu. BB. 
Nail Turhan, Osman Talat, Hamid 
Kösef, Cevdet Baysura da aza olarak 
bulunuyorlardı. İddia makamında 
Temyiz Mahkemesi Başmüddeiumu

milik Başmuavini Arif Cankaya var

israr etti. 
Fakat reis mahkeme heyetinin ver

miş olduğu şu kararı okuttu: 
''İcabı müzakere olundu. Ve Memu-

ve bu sebeble rayiç addedilmesi lazım Reis - Teessürünüz geçtiyse bir iki 
gelen bir bedel mukaoılinde uhdesine sual soracağım. Müteessir olmayınız, 
ı.:~çirdigı anlaşılan arsa sahibine bır oturunuz, dedi. Ve yerine oturan Bay 
menfaat temim maksadına miıstenid Üstündağ'a sordu : 

Reis - Bir de belediye istim
lak edeceği veya pazarlıkla satın 
alacağı bir arsa kararlaştınlmcaya 
kadar işaa etmezmiş, araya bir takım 
mutavassıtlar girmesin diye. Halbuki 
burada işaa vaki olmuş. Bunu da hi
mayeye delil olarak gösteriyorlar. 

ihtiyarr lazım geleceği halbuk~ P.~ 
tas beher dönüm icin 80 lira ıstt 

J • de halde yapılan pazarlık neticesın 
liraya razı olduğu yazxlıyordu. . 

Reis - Bu komisyonu bizatihi 
Iahiyettar görüyor musunuz. 
İhsan Namık - Komisyonun fa' 

yeti ihzarı bir mahiyettedir. son t 

daimi encümenindir. rin Muhakemat kanununun sekizinci 
maddesindeki itiraz yalnız meni muha
kemeye hasredilmeyip lüzum veya 
meni muhakemeyi tazaınrtıun eden ka
rarlara da şamil bulunmasına ve meni 
muhakeme aleyhine itiraz vukubuldu 
ğu takdirde de evrakın herhalde ma
fevk makama sevkedileceği bu kanu
nun beşinci maddesinin mutlak sara
hati iktizasından olmasına göre varid 
görülmiyen müdafaanın reddine ve 
muhakemenin devamına karar veril -

Vali - Gazeteler bunu haber alarak 
neşretmişler. 

B. İhsan Namık'ın da ilk ifadesı 
kundu ve şimdikiyle mutabakati .. 
rüldükten sonra B. Mehmed }\JI 

isticevabı yapıldı. 

dı. 

Zanlı mevkiinde İstanbul Vali ve 
Belediye Reisi B. Muhiddin Üstün
dağ, Kocaeli Valisi ve İstanbul eski 
belediye reis muavini B. Hamid Os
kay, İstanbul belediyesi daimi encü
men azalarından İhsan Namık, Meh
met Ali, Avni Yağız, Suphi ve Şera

olclugu sadedinde vuku bulan ihbarın - Lik oğlu Eşref belediyeye mü
::;ıhatıne bir delil teşkil etmesi tabıi racaat etti. Siz de o gün milli emlake 
c-lmc.sı itıbarııe, bir tezkere yazarak o arsayı almı-

.'.> - Bu meseleden dolayı suçun fa. yacağmızı bildirmişsiniz. Eşref'in mÜ
iıı sıtatue oeıeaıye reısı 1.Vıumddın racaatı ile milli emlake yazılan tezke
Lısti.ınaag'ın lüzumu muhakemesin~. renin aynı güne tesadüf etmesi ku· 

Reis - İstimlak komisyonunun ka
rarında bir de böyle bir şey var. (454 
dönümlük sahanın mezarlık ittihazı
na elverişli olduğu) bir fıkrasında da 

B. Mehmed Ali de bu arsanın 
mamen kdnuna muvafık olarak alıJI" 
gı, gayri menkulün satın alınması 
susuncıa iki tarafm rızasında u}"gıı 
luk oldugunu, istimlak kanunıı~ 
çıkması beklenseydi bile bunda of 
için büyük bir fayda husule geıece 
ni zannetmediklerini ve gayri rnerır
lün istimlak yolıyle değil, takrir 
liyle alınmasının icabettiğini söyleO 

6 - Ve mazl'lunlardan mezarlıklar sur addediliyor. Bir de, encümen ka
müdürü B. Süleyman'ın bu işte rolü rar verdiği zaman Lik oğlu Eşref ar
teallük eden muameleleri amirinden saya tamamiyle malik değilmiş Arsa
alC.ığı emir dairesinde yapmaktan ı- nın üçyüz şu kadar dönümünü karar
haret kalmasına ve kendısinde esasen dan yirmi yedi gün evel, üst tarafını 

makamı celili riyasetin emri m :ıhsusu
na müsteniden Anastas celbedilerek) 
denilmektedir. Buradaki emri mah
susuna ittibadan bir himaye kastedil
diği beyan olunuyor. 

feddin sıra ile yer almışlardı. 
Evveli usulen hüviyetler tesbit 

olunduktan ve avukatların vekaletna
meleri tedkik edildikten sonra ilk sö
zü vali Üstündağ'ın avukatı B. Ke
nan Omer aldı. Ve mahkemenin da
vaya bakrmya selfilıiyeti olmadığı yo

di.,. 

B. V stü n'clağ' ın müdaf<w.!u 
Bundan sonra reis B. Me<:di Bey· 

deş B. Muhittin Üstündağ'a bir diye
ceği olup olmadığını sordu. B. Üs
tündağ ayağa kalktı, çantasını açtı ve 

emir ita ve karar ittihazı salahiyeti şubatı mart aylarında ve bir kısmını 
mevcud bulunmamasına göre menı da bir sene sonra satın almış. Yine 
muhakemesine karar verilmiştir, de- kusur olarak deniyor ki, encümen bu 
nilrr:ektedir. işe karar verdiği zaman Lik oğlu Eş· 

Vali - Bu lüzum müzekkeresi ba
na geliyor, ben b1.1nu havale ediyo
rum. Burada hürmet K:a.::diyle emri 
mahsusuna ittibaen deniyor, ~vale 
denmiyor. • 

B. Muhiddin Üstündağ teker teker ref'in vesikalara malik olup olmadı
bu maddelerin üzerinde durarak her ğınm aranması lazımdı. Halbuki a
biri etratındaki müdafaalarını yaptı. ranmamıştır. 

Reis - Likoğlu Eşrefi tanır mısı
nız? 

.8. Mehmed Ali'nin de iki ifad" 
biribirine ı:n.1.1tabık olduğu anlaşıldl-

lunda şu beyanatta bulundu: 
dosyalarına bir göz gezdirdikten ı;on
ra evelce hazırlamış olduğu müdafaa
smı okumağa başladı. 

Vali - Mekteb arkadaşımdır, tanr
rım. Severim, konuşuruz. 

Avni Yağız'm müdafaası 
İstanbul belediyesi daimi enciiııı' 

ni azasından Avni Yağız da dedi~ Ssliihiyet.~izli kiddiası 
"- Vazifemi yalnız müekkilimin 

§eref ve hukukunu muhafazadan iba
ret bilmediğim, o vazife dahilinde ka
nunun muhafazai ismetine çalışmayı 
da vazifem cümlesinden saydığım i. 
çin heyetinize iptida halli icap eden 
bir meseelyi arzetmek ıztırarındayım. 

B. Üstündağ kendisini mahkeme 
huzuruna sevkeden Zincirlikuyu me· 
zarlığı meselesinin etraflı bir tarihçe
sini yaptı. Mezarlık için Maliye Veka
leti tarafından tahsis edilen arazinin 
hangi sebeblerden dolayı satın alınma
dığım izah etti, ve dedi ki: 

lstanbul'da bir islam mezarlığı kal- B. Üstündağ bu iddiaya da şu suret-
rnamış olduğunu, Beyoğlu halkının le cevap verdi : 
şikayete başladıkları ve hatta o za· - Dosya buradadır. encümenin bu 
man bu iş içın bir cemiyet bile kur- kararı hangi tarihte ve ne şekilde itti
mak bahis mevzuu olduğunu, nihayet haz etmiş olduğunu bilmiyorum. Ta
keyfiyetin lstanbul umumi meclisin· sarruf hususunu tetkik ve tevsik et
de konuşulduğunu, tam bu sıralarda mek ferağ zamanında millll emlak şu
Zincirlikuyuda 266 metre murabbaı besine ait bir iş.tir. Bu işleri o şube ya
genişliğindeki bir arsanın islam me- par. Tasarruf hukukan ve kanunen te
zarlığı yapılmak üzere alınması hu- beyyün ettiği takdirde parasını verir 
susunun düşünüldüğünü, fakat bu tefriğ eder. Etmediği takdirde tefriğ 
arsanın belediyeye bedava devrine edemeyiz. 

Reis - Belediyeye siz mi aldınız? 
Vali - Belediyeye intisabı Hay

dar Beyin zamanındadır. Mekteb ar
kadaşlarıma karşı çok vefakarımdır. 
Gezerim, kafa arkadaşımdrr. Üzerim
de üç dört vazife var. Valiyim, bele
diye reisiyim, halk partisi başkanı
yım, spor işlerine bakarım. !stanbul
da devlet vazifesi ifa edilen bin kü
sur bina vardır. Bunların hepsini de 
tahkik ve tedkikime imkan yoktur. 

Memurini muhakemat kanununun 
beşinci ve altıncı maddelerinde bazı 
memurlar hakkında mercilerce veri
lecek meni muhakeme kararlarının is-
ter itiraz edilsin, ister edilmesin Şu
rayı Devlet mülkiye dairesinde ikin
ci bir tedkikten geçirilmesi zaruri 
gösterilmekte ise de bu kanunun se
kizinci maddesinde valilerin lüzum 

"- Bandırmalı Anastas adında bici 
belediyeye bir arzuhal vererek beledi
yenin Zincirlikuyu civarında bir me
zarlık tesis etmek istediğini ve hazine
den :satın almak te ebbüsünde bulun.-

imkan görülmemiş olduğunu, bunun Reis - Su halde vesaik aranmıyor, 
lizerınc be C'\Uy • mık~ a tr dedi. 

Reis - Sülüs c:rsa için 85 lira kıy
met takdır edılrrnş .. B u tarnıı ~ ... 
rcf;e verilen tarih arasından bir sene. 
geçmiştir. Fiat müruru zamanla l:lı;-

veya menimuhakemelerine karar itti
hazı Şurayı Devlet mülkiye dairesi
ne aid olduğu gösterildikten sonra 
bu karar aleyhine vuku bulacak itira
zın tedkiki Şurayi Devletin heyeti u
mumiyesine aid olduğu da tesbit e
dilmek suretiyle valiler hakkında is
tisnai bir hüküm konulmuş ve bu 
müstesna vaziyeti ihlal edecek ka
nunda hiç bir dalalet bulunmamıştır. 
Böyle iken İstanbul'da ayn bir bele
diye reisi olmadığı ve belediye riya
setine taalluk eden vezaifin valilere 
mevdu bulunduğu ve bu sebeple tah· 
kikat evrakı Şürayı Devlet mülkiye 
dairesine sevkolunarak oraca ittifak
la menimuhakeme kararı verildiği ve 
bu karar aleyhine mercii aidince hiç 
bir itiraz vuku bulmadığı halde he
yeti umumiyenin mülkiye dairesinin 
kararının resen ikinci derecede ted
kike kendini selahiyettar görerek ek
seriyetle lüzumu muhakeme kararı 

ittihazına degil, o meni muhakeme 
kararını tedkike bile sclfıhiyeti yok
tur. Heyeti umumiyenin böyle hilafı 
seHihiyet verdiği bir kararın da cez~ 
usulü muhakemeleri kanunu mucibin
ce tahkikat h5kimi tarafından mülki· 
ye dairesinin kararının feshi ile veri
leceği lüzumu muhakeme kararından 
farkı olamaz. Binaenaleyh mülkiye da
iresinin verd:ği menimuhakeme kararı 
aleyhine ıtiraz vuku bulmamakla kes· 
bikatiyet etmiş ve heyeti umumiyenin 
kararı bizatihi keenlemyekün bulun
muş olduğundan gene memurin mu
hakemat kanununun 13 üncü maddesi 
mucibince müddeiumumi takibat ic
rasından ve mahkemeniz de binnetice 
bu davaya bakmaktan memnudur. Evel 
emirde bu cihetin hallini dilerim.,, 

duğu yerin muhtd if bir takım sebeb
lerle ve ilişikliklerle be1c.iiye ıçin fü
hal kabili istifade olmadığını gazete
lerde okuduğundan bahisle gene bu a· 
raziye mücavir kendine ait bulunan 
455 dönüm genişliğinde bir araziyi ha
zineye ait araziden daha ucuz bir fi
yatla satmağa amade olduğunu bildir
miş ve teklifini yapmıştır." 

Yolsuzluk yok 
B. Muhittin Üstündağ, bu müraca

at üzerine belediyece yapılan tahkika
tı anlattı ve tetkikler neticesinde bu 
yerin mezarlık yapmıya her bakımdan 
elverişli bulunduğunu izah etti. Vali 
belediye reisi, kendisine bu münase
betle atf ve isnat olunan yolsuzlukla
rın hakiki mahiyetini ortaya koyarak 
bunlann kanuna uygun bulunduğunu 

ve yolsuz birer iş sayılmıyacaklarını 

anlatı ve . 
"- Bize izafe edilen yolsuzluklar 

Devlet ;;urasının liızumu muhakeme 
kararnamesinde şöylece sıralanmakta
dır" dedikten sonra bu kararnamenın 
maddelerini okudu. Lüzumu muhake
me kararma esas olan bu madcleleıi 

yazıyoruz, karanaınede: 

1 - lvıezarlık ittihaz edilmek üzere 
erazi satın almaktan ibaret olan işin 
menafii umumiyeye tealluk etmesine 
göre satın alma muamelesinin o ta
rihlerde meri olan 21.1.329 tarihli be
lediye istimlak kanununun muvakkat 
hiıkiımlerine uygun olmaması, 

dar tahsisat konduğunu, ilk hamlede Vali - Hini tefrigde emlak şubesi 
milli emlak fen heyeti tarafından bu arıyor diye cevap verdi. 
erazinin beher metre murabbama yüz Bundan sonra reis ile B. Muhiddin 
kuruş baha biçildiğini anlattı ve de- Üstündağ arasında şu sual ve cevaplar 
di ki: oldu : 

"-Komisyon bu erazinin beher dö· 
nümüne 80 lirayı muvafık gördü ve 
daha sonra 85 lira olmasına Milli em-
lak karar verdi. Bu hususa dair miUi 
emlak ile aramızda müzakere cereyan 
etti. Fakat buranın böyle ihtilaflı hal 
leri yüzünden satın almak imkanı ha· 
sıl olmadı.,. 

Bundan sonra B. Üstündağ beledi· 
yeye ::.ıir crmerıinin müracaat ettiği
ni, bu arsaya bıtişik bir eraziyi daha 
ucuz fiatla satmayı teklif ettigini, bu 
teklifin alakalı daireler tarafından 
tetkik eclılerek muvafık görüldüğü

nü anlattı ve: 
"- Işte beni maznun mevkiine so· 

kan bu erazinin belediyece satın a
lınması halidir,. dedi . 

'' }'apılan işler mevzuata 
uygundur'' 

İ~in tarihçeswin burada bittiğinı 
;;öyledikten sonra vali, isnad olunan 
yolsuzlukları belediye kanun ve ni· 
zamlarma göre tahlil etti ve yapılan 
işlerin !:ıu mevzuata uygun bulundu
ğunu anlattı. Son teklifi encümenin 
kabul etmesi ker.disi tarafından icbar 
vaki olduğu hakkındaki iddiaya kar· 
şı da: 
"- Hakikat şudur, dedi, istimlak 

komisyonu bu meseleyi iyiden iyıye 
tetkik etmiş ve daha sonra bunu dai
mi encümene şevketmiştir. Daimi en
cümen de bu kararı tasvib ettikten 
sonra tarafımdan bu karar tasdik e
dilmiştir. 

Reis - Muhasebe müdürü riyaset 
makamına bir müzekkere yazıyor. Ve 
bunda Eşref'e parayı veı-eceğiz, yal
nız arsanın tamamına mutasarruf de
ğildir. Ne yapacağız diye istizan edi
yor. Buna cevap olarak riyaset maka
mı bir kısmını bir ay zarfında 1 ferağ 

edeceğini teahhüd ediyor diye cevap 
veriyor. 

Vali - Biz bu mezarlığı tesis et -
mek mecburiyetinde idik. Çünkü mali 
senenin sonu tekarrüp ediyordu. İleri
ki sene büdcesine de mezarlık ıçın 

tahsisat koymamıştık. Bu parayı sene 
si zarfında sarfetmemiş olsaydık me
zarlığın inşası 935 senesine kadar te· 
ahhur edecekti. Halbuki vaziyetin bu
na tahammülü yoktu. Maamafih bu 
muamelenin nasıl geçtiğini iyice ha -
tırlıyamıyorum. 

Reis - Öteki arsa nerede idi ? 
Muhiddin Üstündağ arsanın bulun

duğu yeri tarif etti. 
Reis - Eşref'ten evel belediye bu 

arsaları dönümü kırk liradan alamaz 
mıydı? 

Vali - Belediye nerelerde bu su
retle satılık arsa olduğunu bilemez. 
Bu hususta teşkilatı da yoktur. 

Reis - Yani o civarda aranabilirdi. 
Vali - Kim yapacak bu işi? Bunun 

mesul bir memuru yoktur. 
Reis - Bu komisyon pazarlık ya

parken tahkik edemez miydi? Eşref 
bunu kaça ve nereden almıştı. Bunlar 
araştırıldıktan sonra karar verilemez 
miydi? 

gişmez mi? 
Vali - Biz mezarlık arsasını satm 

aldıktan bir ay sonra Emlak bankası 

bizim yanımızdaki bir arsayı bir ba · 
yana dönümünü 124 liraya sattı. Bi
zim aldığımız arsalarda lehimize fa
hiş fiat farkları vardır. 

Reis - 85 lira ile 73 arasında 11 lira 
bir fark var. Aradan bir sene geçtiği 
halde niçin nazarı itibara alınmıyor? 
Yani mikyas 85 !ıra ittihaz edilemez. 

Vali - Fiat temevvücatı çoktur. 
Biz arsayı aldığ:mız gündenberi fiat 
düşmemiştir. Mütemadiyen artmak
tadır. Mezarlığımızın yam başında 

bir parça toprak var. Bunu mezarlığa 
ilhak etmiye mecburuz. Bunun beher 
metresine 25 kuruş kıymet takdir e
dildi. Halbuki biz yedi kuruşa metre· 
sini almıştık. Bu kısmı pazarlıktan 

sonra ancak on kuruşa alabildik. 
Reis - Sülüs <lrsayı almaktan vaz 

geçtiniz. Çünkü bütünlüğü kaybol
muştu, değil mi? 

Vali - Evet, bir kısmı satılmış, bir 
kısmı başka kimselere verilmiş ve sa
ire. Yarısı orada yarısı burada bizim 
işimize gelmez. Bize yekpare bir yer 
lazımdır. 

Bu son sual ve cevaptan sonra reis 
azalara sualleri olup olmadığını sor· 
du. Azalar başka bir şey sormıyacak
larını söylediler. 

B. Hamid Oskay'ın cevabi.arı 
Bundan sonra reis, İstanbul eski 

şehir meclisi azası ve şimdi Kocaeli 
valisi B. Hamid Oskay'a döndü. Bay 
Hmid Öskay ayağa kalkarak : 

Avni Yağız - Ydlardanbcri sJ 
pışan iki göriiş vardır: biri külli, .1 
si olan hukukçu görüş, diğeri idf 
görüş. 

Dahiliyenin ve Şuranın görü~Li" 
göre menafii umumiye için isti~ 
edilecek menkul veya gayri men~ 
alımı ancak cebıi tasarruf yoluyle 
lur. 

Bizim görüşümüzde rıza asıldır. I 
hukuk gôrüıüdut". Menafii umınt'..h 
namma şu arsayı aıeıcagım dedif 
zama\\{ıza olmak esastır. . 

Ha Ukı ıu .. ·•::at.t•-i.&!;!tc bu düşütı 
mez. 

Encümenden binlerce karar çılc-' 
Bu kararların yolda çıkabilmesi i~ 
mütehassıs bir komisyonun encijııı' 
ne yardımı elinde faydalıdır. Bu tcC' 
misyon hüsnüniyetle çalışmıştır. :G~ 
na eminim. Ben hala da iyi bir şe 
yapıldığına kaniim. Arkadaşlarıf11Jll 
bu işte tamamen haklı olduğunu ıcar 
iyetle söyliyeb1lirim. Kendin~~ 
vicdanından emın olan aza bu şel<I 
de hareket edebilirdi. Şurayı de"IC' 
tin zuhulü buradadır. 

Reis - Eşref'!n bu arsanın dotıil' 
münü 30 liraya aldığını biliyor rnıJf 
dunuz? 

B. Avni - Hayır bilmiyorum. . 
Reis - Halbuki Teftiş heyetııı' 

verdiğiniz cevabda biliyorum, yar:# 
şmız. _. 

B A . M . .. t ·ıdıır . vnı - ervıyata mus en 
yazmışımdır. . fi 

Şehir meclisi azasından Suphı 

Şerefeddin'e de aynı yolda sualler SO: 
ruldu ve kendilerinin müdafaala.' 
dinlendi. r: 

Müddei aleyh yerini işgal eden1 il 
rin bu suretle isticvabları bittikt' 
sonra Reis: al 

- Okunacak fezleke ve vesil<al ıl 
vardır. Bunları okuyup yarın (b, 
gün) saat 9 da duruşmaya devaJ11 e' 
mek üzere celseyi tatil ediyoruıil. O" 
di. 

Günün politik 
meseleleri 
(Başı Sinci sayfada) 

çıkacağı bilinemiyen bir çıkmazdll' 
dır. 

*** 
/ ldnci cel~ede 

2 - Kanunun ıkinci maddesinde 
beyan olundugu üzere alınacak era
zının hartasını yaptırmak, resmi tak
dıri kıymet heyetleri tarafından ra
yıce uygun kıymet takdir ettirmek, 
beiedıye encümeni meclisince de tas
dik eclıldikten sonra menafii umumi
ye kararı almak gıb1 muamelelere te
vessi.ı 1 edilmesı ıcab ettiği halde bu
nun yapılmaması, 

3 - b;razi sahibi ile pazarlık~ sure
tiyle mutabık kalman bedelle encü
mene ve 1932 senesi pazarlıklarına 

münhasır olmak üzere teşkil edilmış, 
bu iş için mesuliyetsizliği ve salahi
yeti tabii bulunmuş olan bir heyete 
kabul ve tasdik ettirilmesi, 

Halbuki bu erazinin yanı başında 

diğer bir arsanın dönümünün yuz ii
raya olduğu anlaşılmıştır. Bu haki
kat karşısında ben kendime düşen işi 
yapmışımdır. Dikkat edilecek olursa 
bu hususi himaye anonimdir ve bura
da hiç bir şahsın menfaati göz önün
de tutulmamıştır.,, 

Vali - Belediye spekülasyon yap
maz. Aldanmak istemediği gibi aldat
mak da istemez. Komisyon daima ka
nunun gösterdiği yoldan gider. Be
lediye fiyatı uygun görünce alır. Be
lediyenin bu işler üzerinde uğraşma
ğa vakti yoktur. 

- Hakkımdaki iddia, encümene ri
yaset etmektir. Ben belediyenin ka
yıd işlerine, siıhat, memurin işlerine 

bakardım. Başka arkadaşlarım da he
sap, temizlik, levazım, mezarlık ve 
encümen işlerine bakarlardı. Bende
niz bu işin hiç bir safhasına temas et
miş değilim. Mezarlık işleri bana aid 
değildir. Bu arsanın satın alınma saf
hasında hiç bir suretle alakam yoktur. 

ispanya me.ffelesi 
Nihayet İspanya meselesi batır' Bu sözlerden sonra mahkeme, iddi

ayı tedkik etmek ve bir karara bağla
mak icin müzakereye çekildi. Tam bir 
saat devam eden müzakereden sonra 
11.10 da açılan ikinci celsede Baş
mütldeiumumi muavini B. Arif Can
kaya: 
"- Memurin Muhakemat kanunu

nun sekizinci maddesi valiler hak· 
kında verilen lüzum veya menimuha
keme kararlarına alakadarlar tarafın
dan yapılacak itirazların tedkik mer
dini ve Eizuınu muhakeme kararı ka
tileştikt"n sonra muhakemelerinin 
icra kılınacağı mercii göstermekte
dir. ,, 

Bundan sonra Başmüddeiumumi 
muavini bu şeklin bi; teamül olduğu 
üzerinde mütaleasmı söyledi ve söz
lerini şöyle bitirdi: 

4 - Bu satın alma işleri cereyan e
derken istimlak işinde vergi kıymet
lerinin esas ittihazına dair hükümle
n ihtiva etmek üzere İstanbul bele· 
diyesinin teşebbüsü ile .tanzim ve 
takdim edilerek Büyük Millet Mecli
ı:.inde satın alma işinin tekemmül su
reti hakkında 31. 5. 1934 tarih ve 2497 
sayılı kanunun çıkması beklenmiye· 
rek her iki kanun hükümlerine göre 
de istimlak yoluna gidildiği ve bu 
takdirde de nisbeten çok az bir be
delle belediyeye geçmesi mümkün o-

Bundan sonra B. Üstündağ bu arsa 
civarında satıla:ı arsala"m fiatı.ırmı 
bahis mevzuu ederek bu arsanın çok 
ucuza alındığını söylemiş ve "bende
nizin lüzumu muhakememe karar ve
riliyor. 

Bu arsanın .:;atın alınışında ko 
misyon karar vermiş, muavinim de 
tasdik etmiştir. Benim bu işle hiç bir 
alakam yoktur. Arkadaşlarım suçlu 
olarak karşınızda bulunuyor, soru
nuz : onlara bu mesele hakkında hiç
bir tazyikte bulundum mu? Hakkı

mızda tahkikat yapan müfettiş her
halde bizi mahkemeye sevketmek i
çin çalışmış ve bu maksatla hareket 

Reis - Bu pazarlık komisyonu ne
yi mikyas ittihaz etmiş, pazarlıkta 

neyi esas edinmiştir. 
Vali - Usulleri vardır. Bu iş bir 

ihtisas işidir. Bir kere rayici tedkik 
eder. Mevkiinin şerefine ve kıymeti
ne bakar, tahrir esasına bakar. Esasen 
takdiri kıymet işlerinin çok fe
na olduğunu anladığımız bu pazar
lık işlerinin çok sıkı ve müşkül 

olduğunu bittecrübe bildiğimiz 
içindir ki son kanun çıktı. Şimdi ar
tık bu pazarlık bahis mevzuu olamaz. 
Kanun bu hususlarda çok sarihtir 
Bu hal sırf ihtisas işidir. Bu işleri 
ben bilmem. Bunların mütehassısları, 
mühcndi6leri vardır. 

Reis - Siz bu karara iştirak etıne
diniz mi ? 

Hamit Oskay - Hayır etmedim. 
Reis - Müfettişe verdiğiniz cevap

ta belediye mutazarrır oluyor. Bu ka· 
nunun tatbikine imkan yoktur. Diyor-
sun uz. 

Hamid Oskay - Evet. 
Reis - Demek bu asri mezarlık işi

lc hiç bir alakanız yok, öyle mi ? 
Hamid Oskay - Hayır katiyen ala

kam yoktur. 
B . Hamid Oskay'm bundan e'-·elki 

ifadesi okutturuldu ve aynı olduğu 
görüldü. 

B. lh~an Namık'ın hticeı:abı 
BJ.nun üzerine İstanbul belediyesi 

gelir. . 
İspanya öyle bir vaziyettedir :: 

yalnız Akdeniz' in kapılarına h 
1
, 

kim olmakla kalmaz, Atlantik yo 
!arına da hakimdir. Hükümeti ıcirı' 
olursa olsun, yarınki İspanya'n'~ 
İngiltere'nin dostu ve müttefi~ı 
kalmasını isti yen B. ÇemberlaY 11; 

in bütün politikası bu mü~ahedeY 
istinat eder. a 

B. Çemberlayn muvaffak oıur!i ı 
- kıi olacaktır - Akdeniz yaltı~ıı 
fransız - ingiliz hakimiyeti altrl'l .,, 

ti" kalmıyacak, aynr zamanda Atıaıı . 
yolları da bu iki devletin hakirrı;; 
yetinde kalacaktır. Bu itibarla ~ı 
fransız • ingi1iz blokunun karrştıgıı 
her hangi bir uzun harp, bu blol<ll 
lehine neticelenecektir. 
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Ziraaf mektebi talebeleri 

KOYLU iLE BERABER 
TARLADA CALISIYOR 

Ziraat Vekaleti. b~ yıl k.amp 
devresi harıcınde zıraat 

mektebleri talebesinden ailesi çift
çi olanlarla tatil devresinde kendi 
topraklarında çalışmıyacak olanla
rın mektebi terketmesine müsaade 
etmemiş ve bunların tatil aylarını 
mekteplere ve Vekalete baglı mü
ueselerde ve köylülere aid arazi ü
zerinde tatbikatla geçirmesi için 
bir program yapmıştı. Bundan baş
ka Vekalet, Vckalet'e bağlı çiftlik 
ve müesseselere kendi iflerini bi
tirdikten sonra ellerindeki vasıta
lar ve makinelerle civarlarındaki 
köylere yardım etmelerini de te
min etmiş bulunmaktadır. Halen 
bu şekilde muhtelif mahallerde ta
lebe ve ziraı müesseseler köylü i
çinck çalı~aktadır. 

Köylü talebeden, talebe 
köylüden öğreniyor ve 
aralarında çok sıkt 

bir kaynaşma oluyor ! 
fetirilecek makinelerle harmanı da 
talebe yapacak ve ayni talebe bir 
taraftan da köyün klasik harman 
makinelerini olduğu gibi kullan
mayı öğrenecektir. Vekaletçe ya
pılmış programa nazaran, talebe bu 
işler haricinde köyün sütçülük, yu
murtacrhk, meyvacrlık, arıcılık ve 
köy hayatını alakadar eder diğer 
huau•lariyle de alikadar olacak ve 
köylü ile okuyup öğrendikleri ıey
ler hakkında görüşmeler yapacak
tır. 

Dün muharrirlerimizden birini 
bu şekilde talebenin çalışmrya baş
ladığı Balgat k:öyüne gönderdik ve 
köylü ile talebe arasındaki süratle 
teessüs etmiş muhabbet ve kaynaş
mayı memnuniyetle göı dük. Tale
be, bu koyde at koşulu dolaplı biçer 
makinelerile çalışmaktadır. Bu ça
lışmalar esnasında dikka~c dcger 
ve makine tekamülüne aıt netıce

ler de elde edilmektedir. Mesela 
.Balgat köylültri kendileri için sa
manın ekin kadar mühim olduğunu 
aöyliyerek makinenin azami nis
bette dipten biçmesi için bir tahta 
kuyruk düşünmüşler ve köyde ta
lebe ile birlikte hemen yaparak ma
kineye takmışlardır .. Bu. sure.~le 
elde edilmiş netice, fılhakıka koy~ 
!ünün saptan da hiç kaybe~e~esı 
bakımından son derecede ıyı ol
muştur. Bazan köylü ile talebe ve 
başlarındaki muallimler arasında 
münakaşalar da olmakta ve bu ~u
retle köylü talebeden, talebe koy
lüden karşılıklı pek çok istifadeler 

Gene 'bu programa nazaran ta
lebenin, önümüzdeki tatil 

devrelerinde ikişer, üçer birer ma
kine ile köylere dağılması ve orada 
en ihtiyar çiftçinin kumandasına 
verilmesi ve muallimleri tarafın
dan yaptıkları işlerin ve muvaffa
kiyetleri derecesinin kontrol ed~l
mesi icab etmektedir. Talebenın 
köylerde alacağı numaralar sınıf 
derslerinden alacakları numaralar 
gibi terfilerinde müessir olacaktır. 

Talebe köyün pınarında dinleniyor Ve bu pınarın daha temiz 
bir ıekle kalbi için ne yapmak lazım geleceğini müzakere ediyor 

yapmaktadır. . 
Ç"ft "lerdcn Kerım dayı adında-

ı çı . k .... 
ki 90 yaş1arında bir ihtıyar oyun 
tarlada çalıt.anlıı.rı içinde en yaşlı-

d Talebeden bir kısmı, orak 
11 ır. . . k 
kullanmaınnı bilmediği ıçın, ora • 

1 d b . . . ... in de!'Si bu ihtiyar ver-
a a ıçış ı.... "f" da 

k ~~ ..... bir.meg- \ tarı ı -
nıe te ve ..,........ ::r· • 
bilinde yapmıyaoların kulaıdarını 

da çekmektedir: . . _ 
Köyde ekin bıçıldıkten sonra ge 

M eyvacılık, sütçülük, tereyağ
cılık, peynircilik, yoğurt

çuluk, yumurtacılık, tavukçuluk, 
tavşancılık, arıcılık, hayvancılık, 
hububat ve meyva anbarları, sular-
dan içme ve toprak sulanması için 
istifade, gübreliklerin, köy ve a
hırların inşa tarzları, ambalaj, pi
yasa ve teşkilat meseleleri. talebe-
nin köyde tarla ve meyva haricinde 
uğraşacağı ve bu numaraya esas 
olac.ak olan işler arasındadır. Tale
be de bu ça1ıpna tarzından ve ha
yat ve tatbikatla temasından pek 
çok memnun görü~ü~r. ye i'in en 
iyi ciheti, talebenın ıptıda tıpkı 

köylü gibi köylü vesaitile çalıştı

rılmakta ve ondan sonra köylüye 
"onlar da benim kadar çalışıyor,, i
timadı verdikten sonra makine ile 
mesaiye devam edilmekte olması
dır. Diğer kayda değer bir nokta, 
köylünün bu günkü çalı,ma tarzın
dan hiç birisinin istihfaf edilme
yip iyi cihetlerini ve sebeplerini 
ve daha iyi yapmak imkanını ara
mıya uğrapnalarıdır. Bu ıuretle 
köylünün itimadı ve alakası daha 
çok artıyor, hatta dün tarlada kuy
ruksuz biçer makinesinin ekinin 
sap kısmından mühim bir parçayı 
tarlada bıraktığı ve orakla biçi,in 
bu bakımdan daha istifadeli oldu
ğu ve yahut da behemehal orada 
köyde yapılmı' olan kuyruğun 
kullanılmaaı mevzuubaha olurken, 
talebenin her iki tekli dnhal tat
bik ve haklı noktaları samimi şe-

al b lmoJgn ve daha iyi bismek isin orafın 1IGlll tulllıltluP,.u 1t11lcıt&l'W· 
Kerim dayı t e eıe 1.0ru 

kilde beraberce arar görünmesi ib
tiyar çiftçiler üzerinde akla gelmi
yecek derecelerde sevinç tezahürü
ne vesile olmuştur. Köylü, dede
den kalma çalışma usulünü değiş
tir diye başlamıyan ve fakat kendi 
bilgisile o usule ve köylü bilgisine 
aid malumatı hep bir araya bera
berce getirip daha iyi yol arıyan bu 
tarzdan daha çok memnun oluyor. 

Talebe yemekleri mektepçe ve 
adeta bir kamp halinde temin olu-
nuyor. Köylüye her hangi şekilde 

rahatsızlık verecek ve ya bar ola
cak ahvale meydan vermemiye bil· 
hasaa çalışılıyor. Talebenin bera
ber getirdiği daha mütekamil bir 
kürek. bir tırmık veya her hangi bir 
makineye köylünün gösterdiği dik· 
kat Ye alAka başlı ~ına nazarı çe
kecek bir haldedir. 

Kerim Jayı talebeye ntUıl ektiğini ncuıl biçmek lôz:un Beldijini 
ue 60 yıl euelki kurak 11e kıtlığı anlahyor 

Balkat köyiinJe ~alııılan Yükıek Ziraat Enıtitüsü talebe .,upu1111 
çilt~i ba,ılık yapan Kerim dayı 

Talebe ue kö1lülerden bir BTUP 
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Vilayetler 
Yol tamir ettirilecek 
Balıkeaır Vilayeti Daimi Encüme

ninden: 
1 - Eksiltmeye konulan i§: Balıke· 

sir • Sındırgı yolunun 1 + 896 - 10 
+ 950 inci kilometreleri arasındaki 

kısmın tamiratı esaslyesi olup 21 tem
muz 938 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 10 da ihalesi yapılmak il· 
zere 1 S gUn müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
~ - Bu tamiratın keşif bedeli 11814 

lira 7 S kuruı ve muvakkat teminatı 

886 lira 11 kuruştur. 
3 - Bu işe ald evrak şunlardır: 
A) Keşif hulasası, fiat bordrosu, 

metraj cetveli ve malzeme grafikleri. 
B) Hususi ve fenni şartnamelerle 

eksiltme şartnamesi ve Bayındırlık iş· 
leri genel şartnamesi. 

C) Mukavelename örneği 
lstiyenler bu evrakı her giln vilayet 

daimi encümen kaleminde veya Nafıa 
dairesinde görebilirler. 

4 - İhale birinci maddede yazılı 
gün ve saatte Balıkesir hükümet ko
nağında vilayet daimi encümeni tara
fından yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin Nafıa Vekaletin
den 938 yılı için alınmış ve bu işe gir
miye selahiyet veren müteahhidlik ve
sikaıını ve şayanı kabul müteahbidlik 
evrakını ve muvakat teminatını mal
sandığına yatırdığına dair makbuz ve
ya şayan kabul banka mektuplarını 

2890 No.lu kanunun 32 inci maddesi 
ahkimına tevfikan zarfltyarak ihale 
saatinden bir saat evel viUivet daimi 
encümen reisli~ine makbuz mukabi
linde vermesi 15.znndır. 

6 - Postada vaki Y-ecikmeler kahııl 
edilmez. (4167/2308) 4418 

ihale saati tebdili 
Zonguldak Nafıa Müdürlüğün. 

den: 
Zonguldak'ta yapılacak gümrük bi· 

nası ikinci kısım 20 bin lira muham· 
men keşif bedelli inşaatına ait ilan va
rakasından işin 29. 7. 1938 cuma günü 
saat onbeşte ihale edileceği yazılmış 
isede Heyeti Vekilenin yeni mesai sa
ati kararına göre ihale saatinin on iki 
olarak düzeltilmesi kararlaştırıldığın

dan isteklilerin teklif mektuplarını sa
at on ikiden bir saat eveline kadar 
.ı.onıuıcıak Nafıa müdürlUğü odasında 

toplanacak komisyon reisliğine verme
leri w .. olunur. 

4346/2419) 4604 

Bahkesir Pire Edremit 
yolu tamiri 

Balıkesir Vilayeti Daimi EncÜ· 
meninden: 

1 • Pazarlığa bırakılan Balıkesir • 
Edremit yolunun 700 + 86 - 400 + 
94 üncü kilometreleri arasındaki kıs
mın tamiratı esasiyesinin yapılması i
çin ihale tarihinde isteklisi çıkmadı

ğından gene ayni şerait dairesinde ya
pılmak üzere 28 temmuz 1938 tarihine 
tesadüf eden perşembe günü saat .10 a 
kadar bir ay .zarfında pazarlıkla veril
mesine karar verilmiştir. 

2 - Keıif bedeli 25534 lira 38 kuruş 
olan bu işe aid evrak şunlardır: 

A- Keşif hulasası, fiat bordrosu, 
metraj cetvelleri ve malzeme grafik· 
leri 

B· Hususi ve fenni şartnamelerle 
eksiltıne şartnamesi. 

C- Mukavele örneği 
İıtiyenler bu evrakı vilayet daimi 

encümen kaleminde veya Nafıa mü
düriyetinde görebilirler. 

3 - Pazarlıkla ihale Balıkesir'de hü
kümet dairesinde teşekkül edecek vi· 
liiyet daimi encümeninde yapılacak· 

tır. 

1ııtekliler encümenin mutad toplan· 
tı günleri olan pazartesi, perşembe ve 
cumartesi günleri saat 10 da Encüme· 
ne müracaat ederler. 

4 • Eksiltmeye girebilmek için Na
fıa vekaletinden 938 yılı için alınmış 
ve bu işe girmiye salahiyet veren mü
teahhitlik vesikasını ibraz etmiye 
mecburdur. 

S - Teminatı katiye bu baptaki teb
ligat ahkamına tevfikan pazarlığı mü· 
teakip ita edilecektir. (4103-2246) 

4336 

Yol tamir ettirilecek 
Aydın Daimi nEcümeninden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın 

vilayetinin Söke • Ortaklar yolunda 
14+000-18+000 kilometreleri ara
sında esaslı tamirattır. Keşif bedeli 
15749 lira 44 kuruştur. 
Yapılacak iş: 4 kilometre uzunlu

ğunda şose tamiridir. 
2 - Bu işe ait prtnameler ve evrak 

ıunlardır. 
A - Eksiltmt şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel ş:ırt

namesi, 
D - Tesviyei türabiye şose ve kar

gir lnşa:tta dair fe, ... i şartname 
E - Hususi şartname 

F - Keşif cetveli, silsilei fiat, met
raj cetveli. 

G - Grafik, proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı bedelsiz olarak nafıa mUdUrlüğün
de görebilirler. 

3 - Eksiltme 28.7.938 tarihinde 
perşembe günü saat 11 de vilayet en
cümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 1181 lira 20 kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve nafıa veklile
tin<len alınmış mUteahhidlik vesika
sı ve yaptığı en büyük işin bedeli 
12.000 liradan aşağı olmaması müte· 
ahhidin bizzat diplomalı mühendis 
veya mimar olması veya bunlardan bi
riyle müştereken teklif yapması ve 
mukaveleyi birlikte imza etmesi la
zımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar vilayet encümenine ge
tirilerek eksiltme encümen reisliği

ne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mU
hür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 4498 

Kalörifer tesisati 
inhisarlar Sıvas Baflllüdürlüiün

den: 
1 - 6000 lira 50 kuruş bedeli keşif

li baş mildürlilğiımüz binasının kalö-
rif er tesisatı 28.'6.938 de ihale edile
mediğinden 18.7.938 giınüne kadar 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 18.7.938 pazartesi günU 
sat.t on birde inhisarlar levazım mü
diırliığünde ve Sivas inhisarlar baş 
müdürlilğünde yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname ve projeler 
30 kuruş mukabilinde ve inhisarlar 
levazım mildilrlilğünce ve Ankara 
baş müdürlüğünce satılmaktadır. 

4 - Taliplerin% 7.5 teminat akçe
siyle ve yevmi mezkurda inhisarlar 
levazım müdürlUğüne ve Sivas inhi
sarlar baş müdürlüğüne müracaat et· 
meleri ilan olunur. (2345) 4496 

l~letme binası ve 
garaj depo inşası 

Adana Su lıleri 6 ıncı Şube Mü • 
hendisliğinden : 

1 - Kapalı sarl'. u•u\.İ.\e elr.alltmeyc 
çıkarılan Adana da elektrik fabrika
sı civarındaki arsa üzerinde yapıla
cak işletme binasiyle teferruatından 
bulunan garaj ve depoya talip .zuhur 
etmediğinden işbu inşaat yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kapalı zarf usuline tevfikan 
eksiltmeye çıkarılan Uç binanın ke
şif bedeli 29349 lira 28 kuruştur. 

3 - Eksiltme 938 senesi ağustosu
nun 3 üncü çarşamba günü saat 10 da 
Adana su işleri 6 ıncı şube mühen
disliği binasında toplanacak komis
yon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
2200 lira muvakkat teminata ait vez
ne makbuzu veyahut hükümetçe mu
teber banka mektubu ve ticaret oda
sında kayıdh olduğuna dair vesikayı 
ve 20.000 liralık inşaat yaptığına da
ir nafıa vekaleti müteahhidlik ehli
yetnamesinin ibrazı mecburidir. 

S - İstekliler bu işe ait eksiltme 
şartnamesi, mukavele projesi, nafıa 
işleri genel şartnamesi, hususi ve 
fenni şartnameleri, keşif cetveli ve 
projeleri 150 kuruş mukabilinde su 
işleri dairesinden alabilirler. 

6 - Teklif mektupları yukarıdaki 
ü~üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evelisine kadar ihale komisyo· 
nu riyasetine makbuz mukabilinde 
verilecektir. P.osta ile gönderilecek 
mektupların ihalenin yapılacağı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
ayrıca kapatılmış bulunması lazım
dır. 

7 - İsteklilerin teklif mektupla· 
rına yukarıda gösterilen proje ve tc
ferrüatının pullu ve imzalı birer nüs· 
hasını eklemeleri ve tenzilat mikda
rını yazı ve rakam ile ayrı ayrı gös
termeleri mecburi olduğundan bu şe· 
raiti haiz olmıyan teklif mektupları 
kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

(2444) 4654 

Doğumevi binası 
yaptırılacak 

Erzurum Valiliğinden : 

lı merkezinde yeniden yapılmakta 
olan doğum evi binasının 12397 lira 
57 kuruşluk ikmal inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 4 ağust09 1938 per· 
şembe günU saat 16 da hükümet kona
ğı içinde Vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 930 liradır. 
3 - İstekliler bu işin evrakı fenni

yesini Erzurum Nafıa müdürlüğUnde 
ve daimi encümende okuyabilirler. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5. 
1936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında 

aı:us 

intişar eden talimatname mucibince 
938 takvim yılına aid Nafıa vekô.le
tinden alınmış ehliyetname ve tica
ret odası vesikasile birlikte birinci 
maddede yazılı saatten bir saat eve
line kadar teklif mektuplarını mUhUr 
mumu ile iyice kaaptılmış ve mühür· 
1U olduğu halde komisyon riyasetine 
vermeleri mercudur. Postada vuku 
bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2453) 4660 

Orta okul bakiye inıaah 
Çorum Nafıa Müdürlüğünden: 
18.7.1938 pazartesi gUnil saat 16 da 

Çorum Nafıa eksiltme komisyonunda 
ihalesi yapılmak ilzere Z0280.91 lira 
keşif bedelli Çorum orta okul bakiyei 
inşaatı kapalı eksiltmeye konulmuş
tur. Şartname, keşif ve evrakı sairesi 
Nafıa dairesinde görülebilir. Muvak
kat teminat 1522 liradır. 

İsteklilerin müteahhitlik vesair ve
sikalarile ihale komisyonuna müraca-
at etmeleri Hizımdır. 4241 

Halkevi binası 

yaptırılacak 
Kocaeli Cumhuriyet Halk Par

tisi Batkanhğından : 
1 - lzmitte yapılacak halkevi bi

nası için evvela kapalı zarfla ve bila
hare pazarlık suretiyle yapılan müna
kasalarda talip bulunmadığından va
hit !iatlardaiı bazıları artırılmak su
retiyle bu inşaatın 60 bin liralık kıs
mı tekrar kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Eksiltme ağustosun birin 
ci pazartesi günü saat 16 da İzmit 
parti başkanlığında toplanacak llyön 
kurul huzurunda yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi mukavele

name fenni şartname bayındırlık i§le
ri genel şartnamesi vahidi fiat liste
si tarifnamesi ve projedir. 

3 - İsteklilerin bu işe ait dosya 
muhteviyatını Kocaeli nafıa müdUr· 
lilğünde tetkik edebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 4500 liralık muvakkat temi
nat vermesi lazımdır. 

5 - Ticaret odası vesikası ve 938 
senesi için muteber 75 bin liralık na
fıa vekaletinden alınmış yapı işleri
ne ait müteahhitlik vesikasını hamil 
olmaaı. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun 
mucibince ihzar edecekleri teklif 
mektuplarını başkanlığa makbuz mu
kabilinde vermeleri ilan olunur. 

4681 

IMtı 

yapma tesisata yapt1rılacakhr 
Zonguldak Urbaylıfından : 

1 - Bu iş (30) gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2- İşin muhammen ıbedeli (28.000) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (2100) lira-
dır. 

4 - İhalesi 8 ağustoş 1938 pazarte
si günü saat (12) de Zonguldak bele
diye dairesinde Daimi encümen tara
fından yapılacaktır. 

5 - Talipler şartnameyi parasız o
hırak yalnız posta pulu göndermek 

suretile Zonguldak belediyesinden a
lacaklardır. Şartname münderecntı 
hakkındaki sorgular ihaleden evel so
rularak hailedilmek lbnndır. 

6 - Teklif mektuplarına teminat 
mektubu ile bu işe dair plan, proje, 
keşifname, fenni ,artnameden bafka 
firmalarının bu i§teki ihtisas ve sala
hiyetlerini gösterir vesikalarla bera
ber TUrkiye'de şimdiye kadar bu ka
bil yaptıkları tesisatın listeıini ve ti· 
caret odası vesikalarını ihaleden bir 
saat evetine kadar Urbaylığa vererek 
makbuz almaları Han olunur. 

(2456) 4663 

Dikili çam ağacı satışı 
Kastamonu Orman Bapnühendis 

Muavinliiinden : 

Kastamonu Vilayetinin Taşköprü 
kazası dahilinde hudutları şartname· 
sinde yazilı Blekdağı ormanından bir 
yıl içinde kesilip çıkarılmak üzere 
numaralanmış ve ölçülmü~ gayri ma
mul 1189i metre mikap dikili çam 
ağacı 30 gün müddetle ve kapalı zarf
la artırmıya konulmuştur. 

1 - Arttırma 22.7 .938 günü &aat 12 
de Kastamonu orman mildUrlüğUnde 
yapılacaktır. 

~ - Beher gayri mamul metre mi
kap çamın munammen bedeli (515) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 4313 lira 48 
kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename 
projesi bu müddet içinde hergün Kas
tamonu ve Istanbul orman başı.ıuııen
disliklerile Ankara'da Orman umum 
Umum müdürlüğünde görülebilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şe
raiti haiz isteklilerin teklif mektup
larını yevmi mezkürda ve en çok sa
at 11 re kadar Kastamonu Orman mıi
dtiriyetine vermiş bulunmaları şart-

tır. (2120) 4135 

4 70 Ton mazot 
ah nacak 

Samsun Şarbaylıfından : 

23:6.938 tarihinde ihalesi yapılmak 
üzere kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulan 470 ton mazota aid gelen 
teklifler haddi !ayıkta görülmediğin
den ihalenin 25.7.938 pazartesi günü 
saat 15 e talik edildiği ve muhammen 
bedelinin kilosu 6 kuruş 75 santim o
larak tesbit edilmiş bulunduğu ilin 
olunur. (2168) 4183 

An"oro Bctcdiycsi 

Benzin ahnacak 
Ankara Belediye.inden ,: 

1 - Belediye otomobili için alına
cak 8-11 ton orta benzin on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (2581) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (193) lira
dır. 

4 - Şartnam!ıini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 29 temmuz 1938 cuma 
günü ıaat on buçukta Belediye encü-
menine müracaatları. (2457) 4664 

\ 

·5 Kalem erzak altnacak 
Komisyonundan : 
Muvakkat 

Çanakkale Jandarma Satın Alma 
Muhammen 

bedeli 
Cinsi Mikdarı L. K. 

teminat İhale Ta. İhale 
L. K. G. S. 

Kapalı 

zarf 

Odun 1560000 15600.00 1170.00 1-8-938 pazartesi 11 ,, ,, 
Ekmeklik un 705400 91702.00 5835.10 2·8-938 salı ıı ,, ,, 
Sade yağı 24000 24000.00 1800.00 2-8-938 ,, ı ı ,, ,, 
Sığır eti 141800 40204.00 3015.30 5-8-938 cuma 11 

" " Yulaf 298260 17895.60 1342.17 5-8-938 ,, 11 ,, ,, 
1 - Çanakkale birinci J. Alayına bağlı taburlarla Kirazhdaki J. Tabu

runun l eylül 938 gününden 31 ağustos 939 sonuna kadar bir yıllık ihtiya
cı bulunan yukarda yazılı be' kalem erzakın hizalarında gösterilen gilnle
meç ve günlerde J. Alayı satın alma komisyonunca eksiltmesi yapılacak
tır. 

2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat 10 a kadar komisyona 
teslim edilmiı bulunacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 
(4421-2463) 4668 

Satıhk yapağılar 
Karacabey Merinoa Yetiatİrmfll Çiftliği Müdürlüğünden : 

Beher kilosunun muuauırnen 
Cinsi Kilo fiatı kuruş 

Safkan Merinos koyun yapağısı 
Yarım kan ,, ,, ,, 
Safkan Merinos kuzu yUnU 
Yarımkan " ,. " 
Uyluk, Karınaltı, bacak merinoı 

9917 
12780 

1824 
2734 

110 
\00 
80 
70 

yün ve yapağıaı 1793 30 
1 - Merinos yetiştirme çiftliğinin 938 ıenesi hasılatından yukarıda cins 

ve miktarı ve muhammen fiatı yazılı yapağılar kapalı zarf usulile arttır-
maya konmu§tur. · 

2 - Arttırma gUnU 30 temmuz 938 tarihine mUsadif cumartesi gUnU saat 
on birdir. 

3 - Hepsi için 2070 iki bin yetmiş lira muvakkat teminat alınacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin tatil günlerinden maada her gün B L. 

sa'da Merinos müfettişliğine ve çiftlik müdürlüğüne müracaatlarr. 
4 - İsteklilerin Karacabey Merinos yetiştirme çiftliği müdürlüğüne iha· 

le gününde ve 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde teminat ve teklif 
mektuP.ları ile birlikte müracaatları ilan olynur. _(4422) 1669 

KÜÇÜK 
Satılık : 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
imarca parsellenmig inıaata elverlıli 
arsalar. Tel. 2406 Neşet Seren. 4170 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat 'etirir beton ahşap apartıman ve 
evler. Tel. 2406 Neşet Şeren 4171 

Satılık radyo - Yeni 9 S 7 modeli 
gramofonu ile beraber FlLKO marka. 
H. t>ilman Koç Ap. No. 4 K. Oğlan. 

4379 

Derhal :Sahı - Yenişehir'e pek ya
kın toptan ve çok ucuz arazi ebniyc. 
Samanpazarı istasyon caddesinde No. 
43 Bakkal Mustafa. 4885 

lLANLAR 
............................................ 

KUçUk il6n şartları 
Dört Htırlık kUçUk lllnlardın: 

Bir defa için 30 Kurut 
lkl d•f& için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kurut 

Devamlı kUı;Uk llinların her defı111 lçln 10 kuruı alınır. Meseli 10 dt 1 

neıredllecek bir llln için 140 kuı1ll 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak Uıer" 
her ıatır, kellme4'aralarındıkl boıtuk• 
lar mUıteana SO had itibar edltmlttlt• 
Bir kUc;Uk itin 120 harften ibaret ol• 
malıdır. 
Dört satırdan faıla her satır için a1rı• 
ca 10 kuruş ııhnır • ................................... _____ _ 

Kiralık : 

Bir Bay için - Möble, konforlu 
da. Yenişehir, Tuna Caddesi YiğitkO" 
şun sokağı, No. 15. 4237 

s 

Satılık eşya - Azimet dolayısiyle 
7 parçadan ibaret yatak odası takımı 
ucuz ve acele. Cumartesi, pazar, Çar
şamba günleri 16 dan Hl za kadar Ye
nişehir YUksel Cad. Ataç. S. ıs No: 
ya rnUracaat. 4454 

Satılık - Koyunpazarında ve Zahi
rcpazannda kahvehane ve dUkkanlar. 
Koyunpazarında Bay Tevfik Balcı'ya 

Kiralık - Demirtepe N ecatlbey ar 
faltı, köprüden ıonra sağda N. 15 üt' ~ 
kat. Havagaın, elektrik, ıu, 5 oda, 1 
hol, 58 lira. 4436 

müracaat. Tl: 2058 4472 

Satılık - Hacı Murat mahallesinde 
Y eşilağa çifte fırınları pazarlıkla &atı· 

lıktır. Taliplerin fırın sahibi Haşime 
mUracantları. 4540 

Satılık - Buz dolabı General Elektro 
markalı yeni büyük ucuz satılıktır. Ce
beci musiki M. Mektebi kartıtsında 16 
No. Rüştü. 4542 

Satılık Ev - Bahçeli evler koopera
tifinde B. 4 ve diğer tiplerde acele sa
tılık evler. Tel: 2487 Vahdi Doğruer. 

4571 

Satılık - Keçiören'de arsa. Asfalt 
üstünde 3000 M. geniş cephe içinde 
Baraj suyu. Keçiören gazinosunda 
bekçi Aliye. 4590 

Satılık - Ev eşyası fırınlı gaz oca
ğı gramafon, halı, her gUn 3 den itiba
ren görUlebilir. Sıhiye vekaleti arkası 
Gelir sokak No. S 4619 

Satılık arıa - Cebecide Harta dai
resinin cenubunda yamaçta Baysal so
kağı 27 X 20 çapında. Cebeci caddesi 
N o: 5 7 eve sorulması. 4646 

Satılık - Kırmızı tabanca boya Ü· 
zerine fransız kadife maruken kumaş
lı kUblk bir oda takımı. Yeni cblr Tu-

na Cad. Bay Ferit Ap. No: 4 zemin 
kat Bay Hayri'ye müracaat. 4647 

Satılık arsalar - Maltepenin en ha
kim yerinde münferit inşaata elverişli 
ucuz arsalar. Hayri Alıcıoğlu Tl: 1538 

4657 

Satılık arıa - Kavaklıderenin en 
güzel mevkiinde asfaltta otobUs dura· 
ğı bir yerdedir. Çankaya postanesi ya
nında No: 10 dan sorulması. 4658 

l~ verenler : 

PJasiyer ve tahsildar aramyor -
500 lira kefalet vermek şartiyle iki 
tahsildar ve plasiyer alınacaktır. Her 
gün saat 15 den sonra, Bankalar cad
desi Vebolit Limited Şirketi Ankara 
şubesine müracaat. 4617 

Aranıyor : . 
Aranıyor - Bahçeli evler koopera

tifinden B 4 tipi ev hissesini satmak 
istiyenlerin Ulus ilan memurluğuna 
muracaatları. 4482 

Aranıyor - Ev, apartıman, arsa a
ranıyor. Satmak istiyenler müracaat 
Tel. 2406 Neşet Şeren 4172 

Kiralık - Kavaklrdere gUven evle? 
yanında elektrik ve sulu 3 oda vesaı· 
reli geniş ev. Klğıtçı Halil Naci 11: 
1230 4470 • 

Kiralık Kat - Kavaklıdere Fran
sız ıef areti karşnıında dört oda elek
trik , ıu, havagazı, aylığı 30 lira Tl : 
3843 45Z1 

Kiralık Ev Aranıyor - Slhat Bakaıı" 
lığı Orduevi civarında müstakil ev ve
ya 4 odalı daire. Tel: 2923 de Vecdi 
Tokml'\k. 457S 

Kiralık - Cebeci'de orta mektep 
arkasında Bilim sokak au elektriği hr 
vi 5 odalı müstakil hane. Tl: 3333 

4584 

Kiralık - Aşağı Ayrancı'da No: 34 
de 6 oda banyo, elektrik, ve su genli 
bahçe yeni bir ev Bakanlıklara yay• 
10 dakika uzakta fiyatı 35 lira Tl: 
2901 4585 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 
Cad. Türe $. No: 6 da 3 oda ı bol ban· 
yo elektrik balkon aaire. Aynı evde 
çatı katta ev sahibine müracaat. 4587 

Kiralık - Ulus matbaası karı1ısında 
su ve elektriği mevcut 5 odalı ev kira• 
lıktır. Altı ve UstU ayrı ayrı kullanrl• 
mağa elverişli kirası ucuzdur. Ti: 
2816 4611 

İş arayanlar: 

İt Aranıyor - Öğleler'den sonra Cle
vamlı İngilizce, Fransızca muhabere 
ve tercüme işi aranıyor. Ulusta (A.B.) 
rumuzuna mektubla müracaat. 4558 

Derı verilir - Orta ve lisenin ınuh• 
telif sınıflarının, riyazt, fiziki, tabii 
ilimlerinden en mUsait şeraitle dert 
verilir. Ulus'da M. T. rumuzuna mek· 
tubla müracaat. 4560 

Derı veriliyor - Orta mektep ve 1i· 
se J, II, III (Fen, Ede) sınıflarına ri· 
yaziye ve Fizik. Cihan kıraathanesi 
garsonları vasıtasiyle Riyaziye şubesi 
mezunu F. A. namlanna her gün 16,30 
- 18,30 arasrnda aranması. 4644 

Za iler 
Zayi - 205 numaralı bisiklet plaka· 

mı zayi ettim. Yenisini çıkaracağım

dan eskisinin hükmü olmadığr ilan o
lunur. 

Ga.z:i lisesi orta birinci .smıf No: 686 
Kemal Kortaı 4645 

Bir müdür alınacak 
Çocuk esirgeme kurumu genel merkezinden 

"Genel Merkez lıtatiıtik ve Propaganda Direktörlüğü
ne yüksek tahsilini bitirmit bir müdür alınacaktır. lıtatia
tik ve grafik itlerinde ihtiıaıı ve tecrübeıi bulunan, asker· 
li ğini yapmıt ve yabancı dillerden birine vakıf olanların 
Genel Merkezde Kurum Baıkanlığına müracaat etmeleri.,, 

4682 

. 
• 
ınşası işçi yatakhaneleri 

Ereğli Kömürleri lıletmeainden : , 

Zonguldak'ta yekdiğerindcn ayrı üç mevkide keıif bedeli mecmuu 
350.000 lirayı geçen ceman 1500 kişi istiab edecek vüaatte i§çi yatakhanele· 
riyle duş ve yemekhane inşa ettirilecektir. Bu in§aata ait ıartname, plan 
ve projeler 20 temmuz 938 den itibaren Zonguldak'ta İşletmemiz Umum 
Müdürlüğünden alınabilir. Taliplerin işletme idaresine en az 200000 lira· 
!ık bir inşaatı yaptıklarına dair vesaik ibraz ve aynı zamanda teklif ede· 
cekleri bedelin yüzde yedi buçuğu niıbetinde muvakkat teminat akçesi ve· 
ya mektup tevdi etmeleri şarttır. 

İşbu inşaata ait tekliflerin kapalı zarf içinde olarak S a~ustos 938 cuma 
günü saat 12 ye kadar işletmenin Zonguldak'taki Umum Müdürlüğüne teV· 
di edilmiş buhuunası l~ımdır. 4659 
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SP.ven erkek .. (HAVA SEFERLERİ) 
Ankara • lıtanbul araııncla 

pazardan maada her gün : 

Hükümet konağı 
yaptınlacak 

Geç vakıt iş inden çıktı. Kafası 
o rgun, sınirleri ge rgındi. Sırkeci 
ısta:.yonuna geldıgı zaman akşamın 
laca karanlıgı çokmuştu. Tirene da
yarım saat kadar hır vakıt vardı. 

~kleme salonu çok t enha ıdi. Bir 
oş~y.e çekıhp oturdu. Cebınden pa
ctını çıkarıp bır sıgara yaktı. 
. B.u akşam, ruhunda sebebını bilme
ıgı bır sıkıntı vardı. Düşünuyordu. 

~~eler hep aynı ahenk içınde geçıp 
&~dıyordu. J{endinı pek yalnız hıssc
dıyordu. Yerınde oturamadı. Bıraz 
dolaşmak uzerc ayaga kalktı. Bekle

e ~l?nundan dışarı çıkarken, kapı-
ın onunde uzun boylu şık bir kadın

a karşılaştı. Bır sanıye olduğu yer -
de durdu. Gö.ı goze geldiler. ~arard,. 
licyecanını kaoına belli etmemek ı· 
S~~ .~aşını çevirdi. Dışarıya dogru 
yurudu. kulaklarında, biraz tokça 
~ır ses çınladı: 

- Bon1ur Zühdü 1 
Geri dondU. Genç kadına yaklaştı: 
- Bon1ur Behice. 
Kadın alaylı bir tavırla güldü: 
- İnsan eski bir ahbabını g6rünce, 

lelim vermeden mı geçer? 
Birdenbire verecek cevap bulama

dı. Kadının koyu yeşil gozıerıne, se
nelerin bırıktirdigı hasretle bakıyor
du. Hiç ummadıgı bır zamanda onun
la karşılaşması .zıhnini altüst etmiş
ti. 

Kadın, onun susmakta israr ettigi
lli goriınce bu uzuntulı.i duruşa bir 
nihayet ve;mek maksadiyle sordu: 

- lstanbul'a n<: zaman geldiniz? 
Erkek kısaca cevap verdi: 
- Don ay oluyor. 
- Mezun musunuz? 
- liayır, buraya tayin olundum. 
- Ne tarafda oturuyorsunuz 
- Bakırköy'de. 
Behıce şen bir kahkaha attı: 
- 'fuhaf tesadiıf. Ben de orada o

turuyorum. 
Bir ıki saniye sustular. Zühdü ya

vaf, yavaJ kendini topladı. Gulümsi
yerek: 

- Zan edersem biz dargındık de-
gil mi? Dedi. 

Genç kadın kaşlarını ~attı. Gözle-
rini kısarak baktı: 

- Sizinle konuşulacak çok şeyle
rim var. 

Tiren vaktı gelmitti. inci am-
pana çalıyordu. Hızlı adımlarla yU
rüdUler. tık rastladıkları birinci 
ınevki bir vagona atladılar. 

••• 
Bakırkl>y istasyonunda ayrılıyor-

lar<lı. Zühdü, kadınm uzattığ~ e~i 
dudaklarına gBtUrdü. Hararetlı bır 
•esle tekrarladı: 

- Yarın, saat tam üçte KöprU'de 
buluşacağız değil mi? 
~ehice gözlerini sUzdU. Dudakla

rında tatlı bir tebessümle başını sal
ladı: 

- Evet. 
*** 

Zühdii, ağır adımlarla evin.e g~~i
Yordu. 'GözUnUn önünde, .geçmış guı~
lcrin hatıraları canlanıyordu. Beh.ı
ce'yle üç sene evel B. vjlayetinde bır 
baloda tanışmışlardır. Zaten kadın 
hakkında itittiği dedikodu~ar, ta~ı
dıtı bir iki ailenin albUmlerınde gör
dUtu fotoğraflar onu ki.fi derece<l~ 
ınefgul ctmi,ti. Balo gecesi, gö~klı, 
kaba tavırlı bir adamın yanında ınce, 
uzun boylu, gözleri kama't~~acak ka
dar güzel bir kadın gördUgü vakıt, 
bunun Behice olduğunu anlamakt3 

gür1··k k · t' Hatta onları ta-:r u çe memı1 ı. • 
nıttıran arkada,ının bu tavassutunu 
lUzuınauz bile bulmuJtU. Tecrübe 
iör:rnuş pişkin bir adam olduğ~ hal: 
de, onunla kartı karşıya geldıkle~ı • r bır zaman yUzU kızarmıf, mektep 1 

Ç<>cuk gibi beceriksiz tavırlar takın
nuıtı. K.admın zeki gözlerinden, ken

disine karıı duyduğu derin alakanın 
farkına vardığını okurnuttu. Kusur

suz güzelliği ve .arif giyiniJiyle, 

llluhitindeki in.anlar üzerinde, dai
~ ınuvaffakiyetli tesirler yapt~ğına 
1rn&nı vardı. Dünyada, her te~~. ve 
herlc:ealn onun etrafında döndiıgune 
lc~ni idi. Duruşu ve bakışları b~nu 
&Ölteriyordu. Kadının bu tavrı, Z~h: 
dü'nün canını sıkmıştı. Bu kendını 
bc&enmiı kadına haddini bildirece~
ti. Derhal kararını verdi. Onunla hıç 
nıeşgul olmıyacaktı. Mümkün oldu
ğu kadar, Behice'den uzak duruyor
du. Onun bu hareketleri kadının go
zilnden ka.çmamı9tı. Sık, sık büfeye 
gidiyor, gerilen babını biraz: yatış
tırmak için şarap fişesinin birini bi
tirmeden diğerini açtırıyordu.. Başı 

dumanlanma&a başlamıştı. Kulağının 
dibinden bir ses itittl: 

- İçkiye ne kadar da dU9künsU
nüz .•. 
Batını çevirdi. Penbe bir bulut ar

kaaından Behice'nin magrur gözle· 
rini gördil. Hafif yalpalarla, kadına 
doğru bir iki adım att~. Biraz alaylı 
bir eda ile önUnde eğildi: 

· · i im? 

Yazan: F. Zahir Törü ,... 

Kadın çapkın, çapkın b 
- Bu halle dans edelı. 
. ' nız ... 
Sonra yavaşça ilave etti 
- Buyurun salona gidelim. 
Müzik eski bir vals çalıyordu. Ka

dını kolları arasına aldı. Dünyayı u
nutmuş gıbi çılgınca dönüyordu. Be
hice bırdenbire durdu. Biraz hırçın 
bir tavırla ve yiıkses sesle: 

- Evela dans etmesini öğreniniz 
de ,sonra kalkınız ..• Durmadan ayak
lanma ba ıyorsunuz... Ne vardı bu 
kaoar içocek ... ? 

Bir anda bütün başlar döndü. Züh
dü niye ugradıgını şaşırmış.tı. Bu
güne kadar hıç bir kadından bu tarz
da muamele gormemişti. Ağzını açıp 
bir kelımc soylemesine vakıt bırak

madan Hehıce onu salonun ortasında 
bırakıp yiıriıyüvermişti. Bütün kanı 
beynine hücum etmişti. Öfkesinden 
kendini bilmez bir halde, hayatında 
ilk defa bir kadına dudaklarından bir 
küfür fırladı: 

- Kaltak ..•. ! 
Behice bunu işitmiş mi idi? Onu 

bilmiyordu. Yalnız bildiği bir §ey 
varsa, o da; o geceden sonra bir daha 
yüz yiıze gelmemişler ve biribirleri
nin amaru ız birer düşmanı kesilmiş
lerdi. Fakat, her şeye rağmen Be
hice'nin magrur bakışlı koyu ye§il 
gözleri bir türlü hayalinden silinme
mişti. 

••• 
Bütün gece uyuyamadı. Sabahle

yin erkenden kalktı. İtina ile traş o
lup giyindi. 

Dairede, öğleye kadar belli başlı 
hiç bir işle meşgul olmadı. Bugün 
saatler ne de çok uzıyordu. 

üç çeyrek kala Köprli'nUn Kadı
köy iskelesinde bekliyordu. 1~inde 
müthiş bir korku vardrı: 

- Ya gcLmezse .... ? 
Gözleri birden sevinçle parladı. Ta 

uzaktan Behice'yi görmiiştü. İşleme
li beyaz robu, ince vücuduna ne ka
dar da yaraşmıştı. 

- Çok bekledin mi Zühdü ... ? 
- Hayır, biraz evcl geldim sevgi-

lim. 

*** 
Vapurun üst gövertesinde yan ya-

na oturuyorlardı. Zühdü, kadmm el
lerini avu,ç an içine alını§ anlatıyor
du: 

- Behice, bilsen ne kadar mesu
dum. İlk ve 50n sevdiğim kadın sen
sin ..•. 

Behice, yanındaki erkeğe sokul
muş, yarı kapalı gözlerle kulakları

na fısıldanan aşk nağmelerini dinli· 
yordu. 

*** 
Zühdü, Kalamış koyuna bakan pen

cerenin pancurlarını astı. Odaya 
parlak bir ışıkla beraber sabahın te
miz havası doldu. Behice şezlongun 
üzerine uzanmış gülümsiyerek ona 
bakıyordu. Zühdil, sevgilisinin ya
nma döndü. Şezlongun bir kenarına 
ili,ti: 

- Ne güzelsin Behice 1 
Kadın, memnun bir tebessümle sor-

du: 
- Beni çok mu seviyorsun Züh-

dil? 
Erkek heyecanla cevap verdi: 
- Çılgınca .... ! 
- öyle ise, birlikte kaçalım ... Ben 

hep senin olmak istiyorum .... 
Erkek biraz sustu. Sonra yavaşça 

söyledi: 
- Ya kocan .•. O ne olacak ... ? 
Kadın dogruldu. Dudaklarını bü· 

kerek: 
- Bırak şu esnaf kılıklı herifi, de· 

Yeıilköyden hareket 8.SO 
Ankaradan hareket 8.SO 

Ankaradan 
cumartesi günleri 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Pazartesi : Ege ve Çankaya " 
Sah : Sebat ve Y cnişehir 
Çarşamb:ı : htanbul eczanesi 
Perşembe : Merkez " 
Cuma : Ankara .. 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YENl 
SlNEMALAP 

Seanı saatleri 
Her etin 

YENl HALK 

ıuo 
16.SO 
18.30 

14.45 
16.45 
18.45 

Cumartesi günleri 
HALK YENl 

13 
14.30 
16.30 
18.SO 

ıs 
14.45 
16.45 
18.45 

Pazar gUnleri 
HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

YENl 

11 
13 
14.45 
16.45 
18,45 

G.celeri nat 21 de 

Lüzeımlu Telefon 
Numaraları 

Yaııpn ihban: (1521), - Telefon, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava~u! 
Arıza M.eı:nurluiu: (1846). - Mesaıerı 
Şehir Anban: (3705). - Taksi Te
lefon numaraları: Zincirli cami civan: 
(2645. 1050, 1196). - Samanpaurı civa
rı: (Z806, 3259). - Yeniıehir, Havuzba
fı, Bizim takıi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (12111). 

Otobüalerin ilk Vt'I aon 
Seferleri 

Ulus M. dan K. dctt'ye 
K. dcre'dcn Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çanb1a'dan Ulua M. na 

Ulut M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Uluı M. na 

Ulus M. dan KeçUSren'e 
Kec;iörcn'dcn Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlilı:'e 
Etlik'tcn Ulus M. na 
Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'denUlua M. na 

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

Ycniıehir'dcn Ulus M. na 
Ulus M. dan Ycniıehir'e 

Sabah 
11k 
sefer 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

uo 
7.00 

6.00 
6.30 

6.SO 
7.00 
7.00 
7. 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

8. pu:an'ndan Akktiprü'7e 6.15 
Akkopru'den S. puarı'ııa 7.30 

Akpm 
Son 
ıefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren za. 
mantarı ııcferler daha sıktır, 

§ U. Meydanı ile Yeııiıchir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında aaat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı 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 ıefcrlrr •ardır. 

Ş Akşaıuları Ulus Meydanından saat 23 
deki ıon seferlerle bunların Ulus Mey· 
canına dönüşleri sinemaların dagılış 
6aatlerine tibidirlcr. 

Posta Saatleri 
Tcahhuthi 18 c kadardır. 
Posta saat 19 a kadar lııtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren 
Haydarpaşa 'ya 

Samsun hattına 

Saatleri 
Her sabah 8.20. Heı 
ak~m 19.IS ve 19.SO 
de (Pazartesi. per· 
şembe. cumartesi 
Toroı ıürat.) 

: Hergıin 9.3~ (Kaysc· 
ri, Sıvaı, Amasya bu 
hat uzcrlndcdir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 
Zonguldak hattı : 

9.3~ 
15.oo 
16.05 Kırıkkale'yc rayotobuı M 

'"=UNDELII<. 

Hicri - 1357 
Ccmazil'cvel: l7 

S. D. 
Guneş: 4 89 

Humi - 1354 
Temmuz: 2 

S. D. 
Akşam: 19 40 

di. Onunla bugiıne kadar nasıl y~a· 
dım ... Hayret ediyorum ... Ondan, ilk 
gilndenbcri iğreniyorum... Şimdiye 
kadar ona parası için tahammül et
tim. ... Artık ihtiyacım kalmadı ... Bir 
ay evel ölen amcam büttin servetini 
bana bıraktı ... Bundan sonra hayatı
mı istediğim gibi tan2dm edebiliri~." 

Zühdü, hiç gcsini çıkarmadan dın- .Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt.. 
liyordu. . : : 

Birden yerinden fırladı. Kalbın~ - _ 
bir sızı saplanmıştı. Para için sevme?i: §Bir İngiliz zabitinin halualan§ 
ği, aşağı gördüğü bir adama kendını ;: E 
satmış olduğunu itiraf eden bu ka : 

dından şimdi nefret ediyordu .. Şap- ~Plevne müdafaası§ 
kasını aldı. Başını çevirip son bır ?e· : : 
fa Beliice'nin koyu yeşil gözlerıne - 1877 de türk ordusunda : 
baktı. Sonra yavaşça oda kapıaından : bir bölük kumandanı olarak : 
çıkıp. gitti 1... § PJevnede harb et.mit olan ~ 

İ zm İ r Enlernasyon1I 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

: yüzbatı F. Von Herbert'in : 
;: güzel bir üılubla yazdığı. : 
: arkadatımız Nurettin AR- _ 
: T AM'ın da dilimize çevirdi- ;: 
: ği bu kitab, askerliğimizin : 
: terefli aafhalarından birini E 
: canlandırmaktadır. = 
: Aıkerlerin bir meılek ki· E 
;: tabı, asker olmıyanların da E 
E heyecanlı bir hikaye gibi o- : 
: kuyabilecekleri bu kitab, = 
: çıktı. 100 kunııa satılıyor. E 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Torlwn Kaymakamlığından 
Tortum'da yeniden yapılmakta o

lan Ht.ikümet konağı 30 bin lira bedel 
keşifli ikmal inşaatı kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 4 ağustos 1938 per
şembe günü saat 16 da Hükilmet ko
nağı içinde kaymakamlıkta yapıla

caktır. 

2 - Muvakkat teminat 2250 liradır. 
3 - İstekliler bu işin evrakı fenni

yesini Erzurum Nafıa mildürlilğUnde 
ve Tortum kaymakamlığında okuya
bilirler. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5. 
1936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında 
intişar eden talimatname mucibince 
1938 takvim yılına aid Nafıa Vekale
tinden alınmış ehliyetname ve tica
ret odası vesikasile birlikte birinci 
maddede yazılı saatten bir saat eve
tine kadar teklif mektuplarını mühür 
mumu ile iyice kapatılmış ve mühür
lU olduğu halde komisyon riyGsetine 
vermeleri mercııdur. P.ostada vuku 
bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2454) 4661 
• 

Hükümet konağı 
yaptıralacak 

Haaan Kale Kaymakamlığından : 
Hasankale'de yeniden yapılmakta 

olan hükümet konağının 30 bin lira 
bedel keşifli ikmal inşaatı kapalı .zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 4 ağustos 1938 per 
şembe günü saat 16 da Hükümet ko
nağı içinde kaymakamlık odasında 
yapılacaktır. 

2-Muvakkat teminat 2250 liradır. 
3 - İstekliler bu işin evrakı fenni

ye.ini Hasankale kaymakamlığından 
ve Erzurum Daimi encümeninde oku
yabilirler. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5. 
1936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında 
intişar eden talimatname mucibince 
938 takvim yılına aid Nafıa Vekale
ti'nden alınmış ehliyetname ve tica
ret odası vuikasile birlikte birinci 
maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar teklif mektuplarını 
mühür mumu ile iyice kaaptılmış ve 
mühürlü olduğu halde komisyon ri
yasetine vermeleri metcudur. Posta
da vuku bulacak gecikm 1 r bu e-
dilmez. (2455) 4662 

İçme suyu tesisatı 
lnegöl Belediyeainden : 
Belediyemizin içme suyu menbaı 

kısmında yapılacak ilivei ameliyat a
şağıda terait dairesinde münakasaya 
konmuştur. 

ı - Keşif bedeli 6590 lira 16 ku
ruştur. Kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - 7 temmuz 1938 den itib:ırcn 

ıs gün müddetle eksiltmeye kond -
muş ve 21 temmuzda ihalesi yapıla
caktır. 

3 - Keşif, teferruatı 

A - Keşif 
B - Fenni ve hususi Qartnameleı 
C - Projeler 
D - Mukavelename 
işbu evrakı talipicr lncgöı Be!edi

ycsinde görebilirler 
4 - Bu işin teminat aKçcsi ·.~ ycJi 

buçuk hesabile 49 ·ira 43 kuruş olup 
ihalede bu mikdar :ki miı:;le çıKarıl r. 
Münakasa temmuzun 21 ir.ci perıem
bc günü saat 13 1e bele.diye sa!onun
da belediye enciimeı.ı marı! ctiyle va
pılacaktır. Bu saatten :.ıi r saat v·ı~ l~· 
ne kadar zarfların bclcc.lıv:yc cesli'11i 
ve mukabilinde makbuz al-ı1ma 'ı Şi'rt
tır. Posta ve saire dolayn,!ylc te:ı.h
hür kabul edilmez. (4342-205} 4600 

Kopal. zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Pertek Malmüdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Pertek 

kazası hükumet konagı inşaatıdır. 
Bu işin keşif bedeli 31817.55 lira

dır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
raklar şunl::ırdır. 

A - F ksiltmc şartnamesi. 
B - Mukavele prOJeSi. 
... '":ı· ··rlık işleri genel §art-

namcsi. 

D - Hususi şartname. 
E - Keşıf cetveli, silsilci fiat cc:t

veli, Metraj cetveli. 
F - Yapı i§leri genel şartnamesi. 
İsteyenler bu şartnameyi ve evra

kı 1.60 lira mukabilinde Tunceli Nı
fıa müdürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksil tıne temmuzun 28 inci 
günü saat 12 de Pertek hükümet ko
nağı malmüdürlU~U dairesinde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2386.32 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi llizımdır. 

iki tornacı aranıyor 
lıtanbul'a yakın büyük bir Türk müesaeaesi için itinin ehli iki 

tornacı aranıyor. Resmi müesseselerde en az beş sene çalışmış ol
mak lhımdır. Krsa hal tercümesi ve bonıervia suretleri ve kiiçiik 

bir fotoğraf iliştirilmiş olarak, E. H. 1936 rümuzile gazetemiz ida-
resine tahriren müracaat edilmesi rica olunur. 4680 

Satıhk enkaz 
Ankara Def terdarhğından : 

Muhammen keşif Dipozito 
bedeli 

Metruke No. Ada Parsel Lira K. Lira K. Semti 

167 225 1 100 7 50 Doğanbey 

mahallesi 
Yukarda ada parsel ve muhammen keşif bedeli gösterilen Doğanbey 

mahallesi Eğerciler sokağında kain hazine maliyesine ait ahşap evin en
kazı 18-7-938 tarihinde defterdarlıkta müteşekkil komisyonda ihale edile
ceğinden taliplerin mezkur binayı görmek üzere milli emlfik müdürlüğüne 
müracaatları. (2284) 4390 

Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara halkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANESİ 
İ! Bankası karşısında Vehbi Koç müessesesi ittisalinde 

Meydan Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. 4363 
·"' 

Pazarhkla satılık tarla 
Emlak ve Eytam Bankaaından 

Esas No. Mevkii ve nev'i • 

A. 23 Ankara Demirli Bahçe ci
varında hatip çayında ea
ki Kozma yeni Bozkurt 
Un Fabrikası yanında 

Mikdarr 
Metre 2. 

Depozitosu 
TL. 

tarla 5773 578.-
Yukarıda mevkii ve nev'i yazılı tarla, peşin veya senelik taksitle ve pa

zarlıkla aatılacaktır. 

İhale 18.7.938 pazartesi günü saat on birde Bankamız satıt komisyonu 
huzurunda yapılacaktır. lıteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cü.ı
danı ve iki ve.ika fotoğrafı ile Bankamız Emlak servisine gelmeleri. 

A - Nafıa Vekiletinden ahnmıt 
938 s n esine ait mUtcahhltlik ehliyet 
vesikası ve bir t eahhUdc en az 20.006 
liralık lira ve teferruatı inşaatı yap
mı§ olduğuna dair vc.aika. 

B - Ticaret odasından alınmıf ıi· 
cil veıikaaı. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 
3 üncü maddede yazılı aaatten bir sa
at evveline kadar Pertek malmüdür
Jüğ:' dairesinde eksiltme komisyonu 
ries1iğine makbu.ı mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmi§ olması ve dış 
zarfın mühür mumla eyice kapatılmıı 
olması Hizımdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. 4678 

Saray içme suyu inşaatı 
eksiltmesi 

Saray Belediyesinden : 
~araya dort buçuk kılometre mesa

fcdekı Kaynaktan oa§lıyan eski ıu yo
lunun mezkur kaynaktan kasaba ke· 
narındakı maslaga kadar çelik boru ile 
yeniden dötenmeai suretiyle lnşaıı ka
palı zarf ile eksiltmeye çıkarılmııtır. 

1 - ııin muhammen bedeli 2564:.ı 

lira 46 kuruıtur. 
2 - lstekııler bu işe aid şartname, 

proje ve saır evrakı belediyemizden 
paraııız olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme 21 temmuz 1938 tari
hine rastııyan perşembe günü saat 12 
de belediye bınasında toplanacak be
lediye encümenince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı giln ve aynı saate kadar 
encümen reisliğine teslim etmeleri 
Uizımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16·17 inci 
maddelerine uygun 1927 lira 7S kuruş 
muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği veıika
lar 

C - Teklif mektupları ihale günü 
saat 12 ye kadar makbuz mukabilinde 
belediye reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olmaaı ve 
nihayet bu saate kadar encUmene gel
miş bulunması, 

Bu iş hakkında fazla iıahat almak 
istiyenlerin encümenine müracaat 
etmeleri 4679 

Kaza merkezinin 
halihazmr hartası 

oh nacak 
Bulancak Belediyeainden 
1 - 30.6.1938 tarihinde ihalesi ya

pılmak üzere on beş gün müddetle 
uzatılan kaza merkezinin hali hazır 

(2488) 4677 

haritasının alınmasına istekli çıkma

dı .:. ından 30.7.1938 günü ihalesi yapıl
mak üzere bir ay müddetle pazarlığa 
btraktlmıttır. 

2 - Tahminen 50 hektar meskCin, 
55 hektar gayri meskundan ibaret o
lan Bulancak kaza merkezinin 1.1000 
1.500 1.2000 mikyasında haritaıınırı. 

alınmaaıdır. 

3 - MeskCln Jn&mmın hektarı 24, 
gayri meskun kısmının hektarı 10 li
radr. 

4 - Muhammen bedeli 1750 liraı 
muvakkat teminatı 132 lira 25 kuruş

tur. 

S - Buna aid ,artname ve diğer ev
rak Bulancık belediyesinde görülUr. 

6 - Pazarlığa iştirftk etmek isti

yenlerin bu işi yapabileceklerine da
ir Nafıa VekUeti'nden alınmş ehli

yetname ve diğer belgelerile birlikte 

Bulancak belediyesine milracaatları. 
(2465) 4670 

Tapu ve Kadastro 

Kadastro tesbiti 
Ankara Ka.daetro Müdürlili\in. 

den ı 

Yenişehirde 1097 den 1100 ze kadar 
adalardaki gayri menkullerin kadas
tro tcsbit şckltlcri 25.7.1938 den 30.7. 
1938 kadar komisyonca tetkik e<lile
rek karara bağlanacağı ilan olunur. 

(2475) 4673 

Tapu tescili 
Ankara Merkez Tapu Sicir Muha. 

fızlığından : 

Zir nahiyesinin O.maniye köyUn~ 
de Kızıltoprak mevkiinde Sürün oğ
lu Artin"den metr\ık prkan değir

men yolu, garben Ahmet ve Hüseyin, 
şimalen Halil ve Hasan, cenuben yol
la mahdut 40 ar mikdarmdaki tarla 
merkumun firari ve mütegayyip eş
hastan bulunması hasebile hazine na
mına yeniden teaçili istenilmiştir. 

Bu gayri menkulün tasarrufunun 
teabiti için mahallinde tahkikat ve 
tetkikat yapılmak Uzere 23.7.1938 cu
martesi günü öğleden evel mahalline 
memur gönderileceğinden bu yerle 
alikuı olanların ve üzerinde bir ay
ni hak iddia edenlerin resmi vesika
larile birlikte nihayet on beş gün 
zarfında muhafızlığımıza veya tah
kik günü mahallinde tahkik memu
runa müracaatla itirazlar•nı bildir-
meleri ilan olunur. (2470) 4672 
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RESMİ İLANLAR 
işleri eksiltme komisyonu edasında 

pazarlık usulile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 

müteferri evrak 16 kuruş bedel mu
kabilinde Yapı işleri umum mi.tdürlü
ğünden alınabilir. 

Sıhat BakanhQı 

Kü~ük sıhal memurlan 
mekteplerine ahnma sartlan 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Yeki -

letinden : . 
Çorum leyli, ve İstanbul nehari 

küçük sıhhat memurlar mekteplerine 
alınma şartları şunlardır : 

1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasın
dan olmak ve yaşı 18 den aşağı ve 26 
dan yukarı bulunmamak (yirmiden 
yukarı olanların askerlikle ilişiği kal -
mamış olacaktır.) 

2 - Orta mektepten pek iyi ve iyi 
derecede mezun olmak (lise sınıfların
da bir veya iki sene fazla okumuş o
lanlar tercih edilecektir. Bunlarla kad
ro dolmadığı takdirde orta dereceliler 
de alınır.), 

3 - İstekliler dilekçelerini aşağı -
daki vesikaları ile birlikte 1 eylül 938 
tarihine kadar Çorum mektebi için 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti
ne, İstanbul mektebi için İstanbul Sıh
hat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü 
vasıtasiyle mektep mülürlüğüne gön -
derecklerdir. 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B) Orta mektep şehadetnamesi aslı, 

(daha fazla okumuş olanların şehadet
name ile birlikte tahsil müddetlerini 
tasdik eden resmi vesika), 

C - Mütehassısları tam bir hastane 
heyetinden, basılmış örneğine uygun 
ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan 
bir sıhhat raporu. (Bu raporu hastane 
başkatiplikleri zarflıyarak üstünü mü 
hürliyecek ve istekli tarafından mü -
hürlü zarf halinde olarak gönderile -
cektir.) 

İşbu muayeneler Ankara, Sivas. 
Erzurum, Diyarbakır. Haydarpaşa nü
munc hastaneleri; İstanbul Çocuk 
hastanesi: İzmir, Bursa, Konya, Ada
na, Samsun memleket hastanelerinde 
yapılacak ve istekliler bu hastanelerin 
bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve tsti
mai Muavenet müdürlüklerine bizzat 
müracaat edeceklerdir. 

D) Çıktıkları mektepten veya ma
halli polisinden alınmış hüsnühal ka -
ğıdı, 

E) 4.SX6 boyunda üç -tane fotofraf 
4 - Çorumdaki leyli mektebe gir -

mek istiyenler bu vesikalardan başka 
bir de aşağıda örneği yazılı, noterlik
ten tasdikli taahhüt senedi verecekler
dir. 

Taahhüt senedi ör:neği 
Çorumdaki leyli küçük Sıhhat me

murlan mektebine alınarak tahsil edip 
mezun olduğunda, Sıhhat ve İçtimat 
Muavenet Vekfi.letinin tayin edeceği 

vazifede beş yıl hizmet etmeği ve bu 
hizmeti kabul etmediğim veya kabul 
edip de muayyen müddeti bitirmeden 
bıraktığım ve sıhhi sebebler dışında 

mektepten daimi olarak çıkarıldığım 

takdirde benim için sarfedilmiş olan 
parayı tamamen ödemeği ve bu taah -
hüt senedi mucibince benden istenecek 
para için, ödemek mecburiyetinde ol -
duğum tarihten itibaren % 9 faiz yü -
rütülmesini kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı 

olan .....• ın bu taahhütname muci
bince ödemek mecburiyetinde bulun -
duğu her ders yılı için iki yüz lira ol
mak üzere bütün tahsil müddeti için 
ceman dört yüz liraya kadar parayı 

faiziyle birlikte borçlu •.•. ile bir
likte müteselsil kefil ve müşterek 
müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin adresi 
(2239) 4334 

Leyli Tıb talebe yurduna 
talebe kabul sartlan 

Sıhhat ve içtimaı Muavenet Veka -
Jetinden : 

Bu yıl, leyli tıp talebe yurduna alı
nacak talebenin kabul şartları şunlar
dır : 

1 - a) F. K. B. sınrfı için: Tam dev
reli liselerden veya lise derecesinde 
olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik e -
dilmiş mekteplerden pek iyi ve iyi de
recede mezun olmuş. olgunluk imti -
hanlarını vermiş olmak, 

b) Diğer sınıflar için: Bulunduğu 

sınıfı iyi derce ile geçmiş, yabancı dil 
ve askerlik imtihanlarını vermis olmak, 

2 - İsteklilerin 30 eylül 1938 tari
hine kadar doğrudan doğruya Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekaletine mü -
raca'Lt eylemeleri ve dilekçeleriyle bir
likte aşağıdaki evrakı tamamen gön -
dermeleri lazımdır : 

A - Türkiye Cumhuriyeti tebaasın
dan olduğunu bildiren Nüfus hüviyet 
cüzdanı aslı, 

B - Mekteb şehadetnamesinin aslı 
(imtihanlarını tamamen bitirdikleri 
halde şehadetnamelerinin tasdik mu
amelesi gecikmiş olanlar mekteb mü
dürlüğünün - aynı zamanda mezuniyet 
dereeesini de gösteren - fotoğraflı ve 
reernt rnUhUrlU bir ve•ikaunı gönde"re-

ceklerdir.) 

C - Okudukları mekteplerden alın
mış hüsnühal varakası. 

D - Mütehassısları tam bir hastane 
heyetinden, basılmış örneğine uygun 
ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan 

bir sıhhat raporu. (Bu raporu Hastane 
Baştabiplikleri zarflıyarak üstünü mü
hürliyecek ve istekli tarafından mü-

26 kalem evrakı matbua 
Sıhat ve lçtim1ai Muavenet Vekaletinden : 

1 - Sıtma mücadele işlerinde kullanılmak üzere aşağıda cins ve müfre
datı yazılı (26) kalem evrakı matbuanın tabettirilmesi ve ciltlenmesi işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işler için tahmin edilen fiat (5400) beş bin dört yüz. liradır. 
3 - Şartname ve nümuneler Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve· 

kaleti binasında sıtma mücadele muhasebeciliğinde ve İstanbulda Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltme, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti binasında teşekkül 
eden hususi komisyon marifetile 20-7-1938 çarşamba günü 13 de yapılacak
tır. 

S - Zarfların saat 12 de behemehal komisyona' tevdi edilmiş bulunması 
ve dış zarfların mühür mumu ile mühürlenmesi iktiza eder. 

6 - Muvakkat teminat (405) liradır. Komisyonca Nakid ve bu mahiyet
teki tahvilat kabul edilebileceğinden bu şekilde muvakkat teminat vermek 
isteyenlerin nakid veya tahvillerini daha evvel vezneye yatırmış olmaları 
ve makbuzlarını zarfa koymaları lazımdır. 

7 - Talihler şirket ise bu takdirde 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikin 
da zarf içerisine konulması lazımdır. (2224) 
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Laboratuvar kan muayene defteri 
(3) yapraklı kinin dağıtma defteri 
(6) ,. tt ,. n 

(63) yapraklı tesbit muayene defteri 
(200) yapraklı tesbit muayene defteri 
doğum ölüm defteri (50) yapraklı 

Laboratuvar kan muayene makbuzu 
Mıntaka altı aylık istatistik cetveli 
Mıntaka on beş günlük çalışma cetveli 
Kinin hesab hulasa cetveli 
Şafi kinin tedavi kartı 

Vaki kinin tedavi kartı 
Doğum ölüm cetveli 
Tabib teftiş cetveli 
On beş günlük mesai kaydına mahsus çalış· 

ma defteri 
Masraf müfredat defteri 
Senet kaydına mahsus irsalat ve mahsuba 
defteri 
Mıntakalarda tutulan banka defteri 

" .. Masraf defteri 
Emaneti adiye defteri 
Bütçe emaneti defteri 
İcra borçları kaydına mahsus defter 
İta emri defteri 
Sarfiyatı muvakkata defteri 
Eşhas zimemi defteri 
Varidat defteri 4331 

~lürlü zarf halinde olarak gönderile -
cektir.) 

İşbu muayeneler Ankara, Sivas, 
Erzurum, Diyaı bakır, Haydarpaşa nü
mune hastaneleri; İstanbul Çocuk has
tanesi; İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinde yapı
lacak ve buralarda muayene olunmak 
için bu hastanelerin bulunduğu vila
yetlerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
müdürlüklerine istikliler bizzat müra
caat edeceklerdir. 

E - Örneği aşağıda gösterilen, no -
terlikçe tasdikli bir taahhüt senedi (bu 
senet istel:li tarafından aynen tar..zim 
ve imza edilecek ve altı, örneğinde gö
rüldüğü veçhile kefili tarafından keza 
aynen ve tamamen yazılarak imzala
nacaktır.) 

F) 4.5 X 6 boyunda altı tane fotoğ

raf. 
3 - Yaşları 22 yi geçkin bulunan -

lar, yurtta okumaya ve ileride mecbu
ri hizmetlerini yapmaya engel olacak 
bir hastalığı veya arızası olanlar kabul 
edilemezler. 

4 - İsteklilerin gönderdiği dilekçe 
ve vesikalann Vekaletçe alındığı ad 
reslerine bildirilect.'öi p-ihi bunlara gö
re kabul edilip edilmedikleri de gene 
adreslerine ayrıca bildirilecektir. 

Taahhüt aenedi örneği 

Leyli tıp talebe yurduna kabul e -
dilerek her hangi bir tıp fakültesinden 
tabib olarak çıktığında, 2.000 sayılı 

kanun mucibince, yurtta geçirdiğim 

zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi 
kadar bir müddetle Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinin lüzum görece -
ği mahallerde hizmet ifasını kabul et
mediğim veya muayyen müddeti bitir
meden hizmeti terkeylediğim takdirde 
yurtta benim için sarfolunan paranın 

iki katını ödemeği ve tıp tahsilini ter
kettiğim veya sıhhi sebepler dışında 

fakülteden daimi olarak çıkarıldığım 

veyahut yurtta bir seneden az bir müd 
det kalarak terkeylediğim takdirde be
nim için sarfedilmiş olan parayı tama
men ödemeği ve bu taahhüt senedi mu 
cibince benden istenilecek paralar için 
ödemek mecburiyetinde olduğum ta
rihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini 
ve 2.000 sayılı kanunun diğer cezai 
hükümlerinin de hakkımda tatbikı -
nı kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih ikametclh ad"resi 

Yukarda adres ve hüviyeti yazılı
olan ••.•. ın bu teahhütname muci
bince ödemek mecburiyetinde bulun
duğu her ders yılı için üç yüz lira ol 
mak üzere bütün tahsil müddeti için 
ceman 1.800 liraya ve iki katını öde -
mek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde 
3.600 liraya kadar parayı, faizile bera
ber, borçlu .•...• ile birlikte müte -
selsil kefil ve müşterek müteselsil borç 
lu sıfatiyle ödeyeceğim. 

Kefilin adresi 
(2240) 4335 

Zayi diploma 
Ankara Sıhat Müdürlüğünden 
Ankara tabibi adlisi Dr. Behçet 

Kamay 23.3.336 tarih ve 3118 sayılı 

tabip diplomasını zayi ettiğinden 
yenisi çıkartılacağı ve eskisinin hük
mü olmadığı ilan olunur. (2478) 

4675 

Tüze BakanhQı 

Kiralık mahal 
Adliye Vekaletinden : 
Yenişehirde Temyiz mahkemesiyle 

vekalet memurlarına resmi mesai sa· 
atleri haricinde şartnamesi mucibince 
kahve, çay, ve limonata gibi meşrubat 
yapılıp satmak üzere binanın bodrum 
katında bir oda bir sene müddetle ve 
artırma usulile kiraya verilecektir . 

Arttırma 29 temmuz 1938 cuma gü
nü saat 10 dadır. 

Bir senelik bedeli icarı 60 lira tah
min olunmuştur. 

Muvakkat teminat 4 lira 50 kuruş
tur. İsteklilerin bu işe aid şartn~c
yi görmek üzere her gün temyiz bi
nasında levazım ve daire müdürlüğü
ne ve arttırma günü 4 lira 50 kuruş
luk muvakkat teminatın yatırıldığına 
dair vezne makbuzu ile birlikte leva
zım ve daire müdürlüğü odasında 
müteşekkil komisyona müracaat et-
meleri (2458) 4664 

Bayınd1rhk BakanhQı 

Yapı işleri ilônı 
Nafia Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan ış: Anka
ra Temyiz mahkemesi harici donan
ma tesisatrdır. 

Keşif bedeli 3145 lira 25 kuruştur. 
2 - Eksiltme 30.7.1938 cumartesi 

günü saat 10 da Nafıa Vekaleti Y.ap.ı 

4 - İsteklilerin 235 lira 90 .kuruş
luk muvakkat teminat ver.neleri ve 
Nafıa vekaletinden alınmış elektrik 
müteahhitliği vesikası göstermeleri 
lazmıdır. (2476) 4674 

Makas takımı ve saire ahnacak 
Nafia Vekaletinden : 
~6 ağustos 938 cuma günü saat 11 de 

Ankara'da vekalet malzeme eksiltme 
komisyonunda 178890 lira muhamme;ı 
bedelli 90 adet basit ve 3 adet muzaf 
ingiliz makas takımı ile 4 basit ma
kaslı bir telakinin kapalı zarf usulü 
ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu hususa ait eksiltme şartnamesi 
ve teferruatı 895 kuruş mukabilinde 
Ankara' da vekalet malzeme müdürlü
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 10194 lira 50 ku
ru'Ştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ta
limatnamesine göre vekaletten alın
mış malzeme müteahhidliği vcsika
siyle birlikte 26 ağustos 938 cuma gü
nü saat 10 a kadar mezkur komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

(2312) 4527 

Telgraf ve Bağ leli ahnacak 
Nafia Vekaletinden: 
1.8.938 pazartesi günü saat 11 de 

Ankara"da nafıa vekaleti malzeme 
eksiltme komisyonunca ceman 7036.
lira muhammen bedelli 50 ton telgraf 
teli ile 200 kilo bağ telinin kapalı 

zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak
tır. 

Muvakkat teminat 527.70 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankarada nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
talimatnamesine göre vekaletten a • 
lınmış malzeme müteahhidliği vesi
kası ile birlikte aynı gün saat 10 na 
kadar komisyon reisliğine vermele-
ri lazımdır. (2370) 4649 

Harita Umum Direktörlüğü 

Muhtelif harta cetvelleri ah nacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. için S. 7. 938 

salı günü saat 10 da e~ailtmesi yapı
lacak olan 14 adet lnvar cetveli, 30 a-

ret Golyenin sürgülü hesap cetveli, 27 
adet Deklinatuvarın eksiltmesine ta
lip çıkmadığından eksiltme 20. 7. 938 
çar§amba günü saat 10 da yapılacak
tır. 

2 - Eksiltme Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 920 lira, 
muvakkat teminatı 73 lira 50 kuruş o
lup makbuz veya banka mektubu ka
bul olunur. 

4 - İsteklilerin şubesindeki nümu
neleri görmek üzere her gün ve ek
siltmiye girmek için de yukarıda yazı
lı gün ve saatte teminatlariyle birlik
te komisyona gelmeleri. 

(2306) 4416 

Et ahnacak 
Harta Genel Dirc:ktörlüğünden 

1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası eratınm 
temmuz 1939 sonuna kadar günlük ih
tiyacı için eksiltmeye konulan ko
yun, keçi ,sığır etinoen en ucuz ola
nı alınmak ü~ere 10.000 kilo et ek
siltme neticesinde teklif edilen 27 
kuruş 50 santim fiat Genel dırek· 

törlükçe gali görüldügünden on gün 
müddetle tekrar eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 25.7.1938 pazartesi 
günü saat 10 da Cebecide harta Gn. 
Drk. binasında satın alma komisyo
nunda yapıJacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 2750 lira, 
muvakkat teminatı 206 lira 25 kuruş
tur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yuka
rıda yazılı gün ve saatte teminatlari
le birlikte komisyona gelmeleri 

(2480) 4676 

Milll Mudafaa BokanbtJ..; , 

Tayyare benzini 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
1 - Beher kiloauna tahmin edilen 

fiyatı 27 kurut olan 600 ton 87 oktan
lık tayyare benzini kapalı zarf la ek
siltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 18 temmuz 938 pa
zarteıi günü ıaat 11 de Ankarada M. 
M. V. sabn alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - llk teminat (9350) lira olup 
şartnameıi 810 kuruta M. M. V. aatm 
alma Ko. dan alınır. 

4 - Ekıilbneye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazdı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 

aaatmdan behemehal bir saat evciine 
kadar M. M. V. ıabn alma Ko. na ver-
meleri. (2178) 4256 

Bir mütercim alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Müateıarlı

ğından: 

Ankarada M. M. Vekaleti Hava 
müsteşarlığında istihdam edilmek ü
zere italyanca dile tam vukufu olan 
ve askeri istilahları da bilen bir ter
cim alınacak. Ve bu mütercime ya
pılacak imtihan neticesine göre (165-
210) lira arasında aylık üçret verile
cektir. 

Taliplerin ellerindeki vesikalarile 
hava müsteşarlığı zat işleri şubesine 
müracaat tmeleri ilan olunur. 

(2469) 4671 

tcza ambalaj sandığı ahnacak 
M. M. V ekileti Satın Alma Ko.: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3200 lira olan 400 adet demir çenberli 
veteriner ecza anbalaj sandığı açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 18 temmuz 938 pazar

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

3 - İlk teminat 240 liradır. Şartna· 
me ve nümunesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı bf'lgelerle bit
likte eksiltme gün ve saatında komıs· 
yonda bulunmaları. (2124) 4208 

Seyyar ecza sandığı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
1 - Hepsine tahmin :dilen fiyatı 

1350 lira olan otuz çift seyyar ve teri· 
ner ecza sandığı açık eksiltme sureti
le satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 18 temmuz 938 pazar
tesi günü saat 10.30 da M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 87 lira 25 kuruştur . 
Şartname ve nümune komisyonda gö
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 vr. 
3 cü maddelerinde yazıtı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında ko
misyonda bulunmaları. (2125) 4209 

12 kalem ecza ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko.: 
1 - Hepsine talunin edilen fiyat! 

2600 lira olan on iki kalem veterinc:: 
ecza açık eksiltme suretiyle satın a
lınacaktır. 

2 - Eksiltme 18 temmuz pazartesi 
günü saat 10 da Ankara'rla M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 195 liradır. Şartna
mesi M. M. V. satın alma Ko. da gö
rillür. 

4 - Eksiltmeye girecekier kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme gün ve &Mtında M. M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(2126) 4210 

50 tane koper makdogal 
düılavman ciha11 ahnacak 

M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin e.dilen fiyatı 
675 lira olan elli tane koper makdogal 
duşlavman cihazı pazarlıkla satın alı

nacaktır. 

2 - Pazarlığı 27 temmuz 938 çar
şamba günü saat 10 da M. M. V. satın 
alma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 50 lira 53 kuruştur. 
Şartname ve nümune komisyonda gö
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve vesikaları ile birlikte ek
siltme gün ve saatında komisyonda 
bulunmaları. (2337) 4494 

Elektrik molörü ve dinamo 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - Elektrik için lüzum olan bir 
adet elektro motör ile bir adet dina
mon pazarlıkla satın ;:ılınacai<tır. 

2 - Pazarlığı 16-7-938 cumartesı 

günü saat (11) dedir. 
3 - Evsaf ve şartnameııini gormek 

isteyen M. M. V. satın alma koınis· 
yonuna müracaat. 

4 - Pazarlığa girecekltrin belli 
gün ve saatinde komisyo.ıa gelınelerı 

(24::lc3) 45~f/ 

K1rıkkalede askeri sanGal 
lisesine ücretle f abib Ye eczau 

ahnacak· 
M M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Kırıkkale sanat lisesine 165 lira 

aylık ücretle bir tabib ve 108 lira ay
lık ücretle bir eczacı alınacaktır. 

2 - Mecburi hizmeti olmıyan ve as· 
kerlik vazifesini yapmış bulunanl:ır· 

dan istekli olanların muvazzah adres
leri yazılmış dilekçeleriyle birlikte 
diploma, nüfus tezkeresi tasdikli su· 
rctleriyle fotoğraflı hal tercümelerini 
Ankarada askeri liseler müfettişliği
ne göndermeleri lazımdır. 

3 - Durumu uygun görülerek seçi
lecek olanlardan ayrıca lüzumlu ev · 
rak istenecektir. (1939) 3858 

M.M.V. Hava Müstef l 
Hava müsteşarlığı şube 

tihtlam edilmek üzere sanı 
yeden mezun iki sivil ıne 
caktır. Bunlar için açılaca! 
ka neticesinde kazanan 
ne göre 60 - 98 lira ücret 
tir. . j& 

Taliplerin vesaiklerı~le rı' 
hava müsteşarlığına ınura 
lan olunur. (2448) 

M. M. Vekaleti 
misyonundan : 

1 - Eskişehir tayyar~ 1' 
yaptınlac~k k~mutanlık bı~ 
zarfla eksıltmıye konuJınUf 

2 - Keşif bedeli (66450) 
kuruştur. Keşif, proje ve 
333 kuruşa M. M. V. satın 
dan alınır. 

1 
i 

3 - İlk teminat 4571 lira 5 li 
tur. r/!. 

4 - Eksiltme 22 temmuz 
günü saat 12 de Ankara'da J1. 
satın alma Ko. da ycıpılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girecekleı 
teminat ve 2490 sayılı kanun~ 
üncü maddelerinde yazılı 
müteahhitlik vesikaları ile 
teklif mektuplarını eksiltıne 
den behemehal bir saat eve!~ 
Ankara'da M. M. V. satın ı 
reisliğine vermeleri. (2213) 

Fotin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın A 

miayonundan : 
1) J0.000 çift fotin kapalı 

eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 

(kırk beş bin) lira olup ill< 
parası 3375 liradır. 

3) İhalesi 2 ağustos 938 sall 
saat 12 dedir. 

4) Şartnamesini 225 kuruş 
bilinde M. M. V. satın almak 
nunda alınır. 

5) Eksiltmeye gireccklerill 
sayılı kanunun 2, 3 üncü 
rinde istenilen belgeleriyle bi 
teminat ve teklif mektuplar , 
gününde en geç bir saat eve! 
dar M. M. V. satın alma 1coıni 
na vermeleri. (2409) 

Kablo 
1 • Tahmin edilen fiatı 4500 

lan 3500 metre 16 MM. makta 
voltluk yer altı kablosu açık e 
suretile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 16 ağustos 1938 
nü saat 11 de Ankarada M.M.'I 
alma K.o. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 337,S lira olut 
namesi bedelsiz olarak komi• 
görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 
ve üçüncü maddelerinde yazılı 
!erle birlikte eksiltme gün ve 
de M.M.V. satın alma Ko. da bul 
ları (2179) 4225 

Komutanhk binası yapllf~ 
M. M. Vekaleti Satın Al-' 

misyonundan :. 

1 - Kütahya tayyare alayın~ 
tırılacak komutanlık binası 

kaplı zarfla eksiltmiye konulm 
2 - Eksiltme 22 temmuz 938 

günü sat 11 de M. M. V. Satın 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 4571 lira 61 
tur. Keşif ve projolerilc şart 

333 kuraşa Ko. dan alınır. 
4 - Bu inşaatın keşif bedeli 

altı bin dört yüz otuz iki lira bel 
ruştur. 

5 - Ek'liltmiyc girecekler 
teminat ve 2490 sayılı kanunun S; 
üncü maddelerinde yazılı belgP'J 
müteahhit vesikalariyle birli1't~ 
lif mektuplarını eksiltme ~~ 
behemehal bir saat evetine kad"A 
karada M. M. V. satın alma Ko· 
ğine vermeleri. (2209) 

Kışlık elbiselik alına 

Jandarma Genel Komutanht,. 
kara Satın Alma Komisyonutl 

1 - Metresine iki yüz sekse!' 

ruş kıymet talunin edilen va11f 
örneğine uygun (1787) metre ~. 
elbiselik kumaş 1.8.938 pazartesi 

nü saat onda kaaplı zarf usuliY1' 
tın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyoncl•" / 
delsiz alınacak bu eksiltmeye ~ 

mek istiyenlerin (375) lira (2~-' 
ruşluk teminat makbuz veya -,,eli. 
mektubu ve şartnamede y.azılı l'1 
teri muhtevi teklif mektU~...i~ 
betli gün saat dokuza kadar k01·~,6J 
na vermiş olmaları. (2395) 



Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü-
··nden: 

Umum müdürlük teşkil5.tında istih
m edilmek üzere kimyager alma
ktır. İsteklilerin bizzat ve Ankara 

Uricindekilcr istida ile müracaat c
erek şartları ögrenebilirler. (2081) 

4200 

30 metre mik'abı 
karo ağaç alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Miıdür
ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (lg50) lira o
n ~O metre mikabı karaağaç askeri 

fabrıkalar umum müdürlüğü merkez 
1'/!tm alma komisyonunca 1.8.938 pa· 

rt.c i. günü saat 10.30 da açık eksilt· 
e ıle ıhale edilecektir. Şartname pa· 

ra11z olarak komisyondan verilir. Ta· 

1~plcrin muvakkat teminat olan (146) 
fira (25) kuruş ve 2490 numaralı ka

unun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik· 
c mezkQr gün ve saatte komisyona 

tnilracaatları. (~296) 4463 

00 metre mikabi ceviz tomruğu 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü. 
Ü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 28.000 lira o

Jan 700 metre mikabı ceviz tomruğu 
skeri fabrikalar umum müdürlügü 
tın alma komisyonunca 30.7.938 cu
artesi günü saat 11 de kapalı zarfla 
ale edilecektir. Şartname (1) lira 

(40) kurus mukabilinde komisyondan 
erilir. -
Taliplerin muvakkat teminat olan 

1820) lirayı havi teklif mektuplarını 
ezkur günde saat 10 a kadar komis

Yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkGr giln ve sa
atte komisyona müracaatları. (2298) 

4538 

10 ton benzin ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

iü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (18.200) lira 

olan 70 ton benzin askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 3 ağustos 938 çarşamba 
gilnü saat 11 de kapalı zarfla ihale e
dilecektir. 

artname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan (1365) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 10 a 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkGr 
gün ve saatte komisyona müracaatla • 
rr. (2297) 4537 

250 ton mazot ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü. 

dürtüğü Satın Alma Komisyonun
dan : 

Tahmin edilen bedeli (17.500) lira 
olan 250 ton mazot askeri fabrikalar 
Umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 29 temmuz 938 cuma 
gUnü saat 11 de kapalı zarfla ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (1312) lira (50) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kCtr günde saat 10 na kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. madde1e
rindeki vesaikle mezku!' gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

(2335) 4576 

Satılık tenekeler 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Sabn Alma Komisyonundan : 
197 adet boş yağ tenekesi . 

96 adet boş peynir tenekes~ 
350 adet zeytinyağı tenekesı -643 Yekün 
'l'ahınin edilen bedeli (23) lira (80) 

kuruş olan yukarıda cins ve mikdar: 
Yazalı 543 adet boş teneke Asken 
Fabrikalar Umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 29 temmuz 
1938 cuma günü saat 10,30 da pazar· 
lıkla satılacaktır. Şartname .p.a
rasız olarak komisyondan verılır. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1) lira (79) kuruş ve 2490 nu~aralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindekı vesa· 
ikJe mezkur gün ve saatte komisyona 
rnüracaatları. (2355) 4529 

Devlet D~miryolları ve Limonları 

Muhtelif inşaat 
D. D. Yolları Satm Alma Komis· 

yonundan : 

. 

Sirkeci istasyonunda yapılacak yol
cu pavyonu, umum! hela, mağazalar ve 
anbar binasına ait işler kapalı zarf u · 

suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1 - Bu işlerin keşif bedeli ceman 

110.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 

sair evrakı devlet demiryolları Anka· 
ra, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerin· 
den 550 kurııış mukabilinde alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 22.7.938 tarihinde cu· 
ma günü saat 11 de Ankara'da devlet 
demiryolları yol dairesinde merkez 
birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubiyle birlikte a
şağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 10 na kadar komisyon reisli· 
ğine tevdi etmiş olmalan lazımdır. 

a ) 2490 sayılı kanun ahkamına 
uygun 6750 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

c) Bu gibi işleri başarını§ olduğuna 
dair nafıa vekaletinden musaddak eh-
liye· vesikasr. (2251) 4369 

··vakıflar Umum MüdürlüQü 

2 ev yaphnlacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulan iş: Manisa'da 

İnönü bulvarı üzerinde ve halkevi ci
varındaki vakıf arsalara yaptırılacak 
ikişer daireli iki kira evinin inşaatı 
vahidi fiyat üzerinden kapalı zarfla 
verilecektir. 
Keşif bedeli muhammeni: Her iki 

evin keşif bedeli (22357) lira (96) 
kuruştur. 

Muvakkat.teminat: (1676) lira (85) 
kuruştur. 

Eksiltmenin yapılacağı yer: 20 tem· 
muz 931: çarşamba giinü saat (15) de 
Manisa vakıflar müdürlüğü binasın· 
dadır. Teklif mektupları mezkur gü
nün saat (14) üne kadar verilmiş bu
lunmalrdır. 

Bu işe ait projeler, silsilei fiyat cet· 
veli, fenni şartname, eksiltme şartna
mesi vakıf.lar umum mildürltiğii inşa
at mildürlüğilnde ve Manisa vakıflar 
mUdürlüğUnde görtilebilir. 

Eksiltmeye girecekler 938 yılına 
ait ticaret odası veıikaıu ve yaptığı en 
büyük işin on bin liradan aşağı olma· 
dığma dair nafıa vekaletinden alın
mış yapı müteahhidliği vesikalarını 
göstermeleri lazımdır. 

Eksilt:neye gireceklerin ya bizzat 
yüksek mühendis veya mimar olmala
rı ve yahut bunlardan biriy!e müşte
reken teklif yapmaları lazımdır. 

KapalI zarfların ihzarında, teklif 
mektubunun yazılmasında ve bu zarf· 
larm verilmesinde ve posta· ile gön· 
derilmesinde 2490 sayılı kanuna harfi· 
yen riayet edecektir. (2117) 4207 

Kinin ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 
Muhammen bedeli 2800 liradan 70 

kilo klor maiyeti kinin komprimesi 
satın alınacaktır. Şartnamesi Ankara 
ve İstanbul sıhat müdürlüklerine mü
racaatla görülebilir. İsteklilerin ihale 
günü olan 21. 7. 938 perşembe günü 
saat 9 da vilayet daimi encümenine 
gelmeleri (2263) 4353 

Ankara Levazım AmirliOi 

Makina dişlisi ve kayışı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu çamaşır hanesin

deki çamaşır makinesi i.çin dişli ve 
makine kayışı pazarlığı 18.7.1938 sa
at 11 de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. 
Ko. da yapılaca!ttli:. 

2 - Dişli ve kayışları görmek üzere 
harp okulu levazım müdürlüğüne ve 
pazarlık için komisyona müracaat e-
dilmesi (2459) 4664 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
1 - Manisada tümen krtaları ile ha

riç garnizonlardaki kıtaat ihtiyacı i
çin kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konan 30.000 kilo sade yağının 23.6. 
938 perşembe günü icra kılınan müna
kasaya talip çıkmadığından 2490 sa
yılı kanunun 40. maddesi. mucibince iş 
pazarlığa konulmuştur. 

2 • Pazarlığı 18.7.1938 pazartesi gi.ı-
nü saat 16 dadır. 

3 - Tahmin bedeli 27.000 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 2025 liradır. 
5 - İsteklilerin ticaret odasında ka-

yıtlı olmaları lazımdır. 
6 - Şartnamesi her gün tümen satın

alma komisyonunda görülebilir. 
7 - Münakasaya iştirak edeceklerin 

teminatı muvak.katelerile birlikte mü
nakasanm yapilacağı belli olan gün ve 
saatte tümen satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2181) 4227 

Ke~i, koyun, sığ1r ve 
kuzu eli ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Edremit ve Ayvalık garnizon
larının bir senelik ihtiyacı olan 74500 
kilo keçi, sığır, koyun, kuzu eti kapa
lı zarfla alınacaktır. 

JLUS 

2 - Tahmin edilen b<.:dı:li 18625 lira
dır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyen -
lerin her gün komisyona müracaat e • 
debi lirler. 

4 - Eksiltme 25. 7. 938 pazartesi 
günü ıaat 15 tedir. İştirak etmek isti
yenlerin 1396 lira 90 kuruş t-eminat 
mektuplariyle birlikte teklif mektup
larını muayyen saatten bir saat evel 
Edremit tüm Sa. Al. Ko. ya vermeleri. 

(2257) 4350 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sa.tın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 61 tümen merkez kıtaat ve mü

essesatının senelik ihtiyacı için 28.000 
kilo sade yağı kapalı zarfla ihaleye 
konmuştur. İhalesi 11 ağustos 938 ta
rihine tesadüf eden p<:rşembe günü 
saat 11 de tümen satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Zarflar ihale 
saatından bir saat evele kaıdar kabul 
edilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 24080 lira 
muvakkat teminatı 1806 liradır. Şart
namesi tümen satın alına komisyo
nunda her gün görüleıbilir. İsteklile
rin belli gün ve saatte t .. minat mek
tup ve makbuzlariyle ve kanunun 
tmrettiği vesaikle birlikte Sarıkamış 
tümen SA. AL. KO. ya müracaatları. 

(2422) 4652 

Reçel alınacak 
Anka.ra Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon mtiesseseleri 

ihtiyacı olan 24.000 kilo reçelin kapa
lı zarfla eksiltmesinde teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden pazarlıkla 
eksiltmesi 21 temmuz 938 saat 12 de 
Ankara LV. !mirliği SA. AL. KO da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10320 lira 
ilk teminatı 774 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla belli vakitte komisyonda 
bulunulması. (2447) 4655 

Garaj inşası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 29165 lira. 23 kuruş bedeli keı;;

fi olan Bahkesirde Çayırhisardaki 
topçu taburu garajının ikmali inşa
atı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş

tur. İhalesi 1.8.938 pazarteısi günü sa
at 11 de Balıkesir kor satın alma ko
misyonunda yapılacaktır, Muvakkat 
teminatı 2187 lira 40 k\uruştur. 

Plan, fenni şartname, ve birinci ke
şif Ankara LV. A. SA. AL. KO. ve 
lromisyonumuzda görülebilir. Talip~ 

terin kanunun 2, 3 maddelerinde ya
.ıxlı vesikaları var ise yaptığı bu gibi, 
işlere ait ehliyet vesikası göetere
ceklerdir. Taliplerin iahle saatından 
bir saat eveline kadar tekliflerini 
komisyona vermeleri. (2423) 4653 

Kaşa( peyniri 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1-Harp okula ihtiyacı olan 7200 kilo 
kaşar peynirinin 13.7.1938 de yapılan 
pazarlıkla eksiltmesinde talip çık· 
madığından son pazarlığı 22 temmuz 
1938 saat 11 de Ankara Lv. amirliği 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4680 lira ilk 
teminatı 351 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Belli vakitte ko
misyonda bulunulması (2460) 4667 

360 ton yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 

ma Ko.: 
1 - 360 ton yulafın beher kilosuna 5. 

kuruş 74 santim fiat makamca pahalı 
görüldüğünden pazarlıkla ihalesi 20. 
temmuz 1938 çarşamba gtinü saat 11 de 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 25200 liradır. 
İlk teminatı 1890 liradır. Şartnamesi 
126 kuruş mukabilinde verilir. İstek· 
lilerin ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplariyle 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı vesikalarile be· 
raber ihale günü vakti muayyende 
Fındıklıda komutanlık satın alma ko-
misyonuna gelmeleri (2180) 4226 

Domates ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü· 
esseseleri için 35.000 kilo domatesin 
açık eksiltmesi 27 temmuz 938 saat 12 
de Ankara levazım amirliği SA. AL. 
KO. da yapılaçaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2ioo lira ilk 
teminatı 157 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla belli vakıtta komiı>-
yonda bulunulmasr. (2292) 4488 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul Lv. amirliğine bağlı 

müessesat hayvanatı ıçm 838 
ton kuru ot 21 temmuz 938 perşembe 

günü saat 11,30 da Tophanede Lv. A. 
satın alma komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli 20112 
lira ilk teminatı 1508 lira 40 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile bera
ber teklif mektuplarını ihale ı>aatin
den bir saat evel komisyona vermele· 
ri. (2259) 4352 

Sade yağı alrnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Pmarhisar garnizonuna ait 18 

bin kilo sade yağı kaplı zarfla eksilt -
miye konulmuşsa da teklif edilen fi. 
atlar Vekaletçe pahalı görüldüğünden 
yeniden açık eksiltmiye konulmuş
tur, 

2 - Muhamıiıen bedeli 17100 liradır. 
Muvakkat teminatı 1283 liradır. Ex
siltmesi 29 temmuz 938 tarihine müsa
dif cuma gUnU saat 11 de yapılacak
tır. İtaya talip olacakların tayin kılı
nan gün ve bildirilen saatte Vize'deki 
satın alma komisyonuna müracaatları. 

(2258) 4351 

Kuru ot at.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Demirköy hayvanatı ihtiyacı.na 

sarfedilmek üzere 110.000 kilo kuru 
ot kapalı zarfla eksiltmeye ı1<~nul

muştur. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lira· 
dır. Muvakkat teminatı 413 liradır. 
Eksiltmesi 29.7.938 tarihine müs:ıdif 
cuma günü saat 11 de vize satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Talip o
lanların tayin kılınan gün ve saatta 
Vize'deki satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2330) 4491 

Kap kalaylattınlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseselerinin 29 kalem kap kalayı a
çık eksiltmesi 29 temmuz 938 saat 11 
de Ankara LV. amirliği SA. AL. KO. 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2692 lira 78 
kuruş iJ,k teminatı 201 lira 96 kuru§
tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
Kanuni vesika ve teminatla belli va
kıtta komisyonda bulunulması. 

(2344) 4495 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliğı :>atın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Babaeski civarındaki kıtaatın 

ihtiyacı olan 474.000 kilo odun kapalı 
zarfla eksiltmiye konulmuştur. Ek
siltme Vize'de askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi
ni görmek istiyenler her gün komis
yona müracaat edebilirler. Eksiltmesi 
25. 7. 938 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 te yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiatı 9480 lira mu
vakkat teminatı 681 liradır. Münakasa 
ya iştirak edeceklerin bildirilen gün
de ve tayin edilen eksiltme saatinden 
bir saat evel teminat ve teklif mek· 
tuplarile icabeden sair vesaikin komis
yona vermeleri. (2256) 4349 

Orman Koruma 

Muhtelif alôt ahnacak 
Orman Umum Müdürlüğünden : 
Orman amenajman ve ölüçme işle

rinde kullanılmak üzere: 
Adet 
100 Ufki ve şakuli daire taksimatlı 

pusula ve dürbünlü ölçme aleti 
250 Ormancı kompası 
250 Cep pusulası 
100 Mira 
200 Tecessümat burgusu 
200 Bez şerit. 
Satın alınacaktır. Kolaylıkla taşına

bilecek hafif atat ve edevat tercih se
belerinden biridir. 

Bu alat ve edevatı vermek istiyen
lerin son tadilatı gösteren kataloklar 
ile cins ve nevi, son fiatı, teslim ede
bilecekleri tarihi gösterir teklif mek
tuplarını 30 temmuz 1938 tarihine ka· 
dar orman umum müdürlüğünde te
şekkül eden komisyona getirmeleri 
veya taahhütlü olarak göndermeleri. 

5 ağustos 1938 saat 10 da teklif et
tikleri alat ve edevattan birer tane ile 
bunlar hakkında her hususta izahat 
verebilecek bir mümessil bulundur-
maları lazrmdır. (2351) 4528 

Hava Kurumu 

Muhtelif tezgôh ve 
takımlar ahnacak 

TürkkU§u Genel Direktörlüğün -
den: 
Türkkuşu atölyesi için teferrua· 

tiyle birlikte muhtelif tezgah ve ta
kımlar alınacaktır. 

İsteklilerin, her gün Türkkuşu le
vazım bürosunda ve İstanbul T. H. K. 
şubesinde görebilecekleri şartname 
ve füıtesine göre teklif mektubu ver-
meleri ilan olunur. •58z 

TAlbHIMISü ZLii llLllU 
KARSI 

CllLiill SiiPIA 

SOLUCANLI ÇOCUKLAR 
Gıdalarını solucanlara verirler. Bunun için en birinci deva 

ismet Santonin Bisküvididir. 
Solucanları düşürür, çocuğu cılızlıktan kurtarır. Ec ... ahanelcrde 

KUTUSU 20 KURUŞTUR. 4574 

Ankara Barosu Başkanhğından: 
Birinci toplantıda ekseriyet hasd olmadığından Baro Umumi heyeti

nin ikinci toplantı için 16 temmuz 1938 cumartesi günü saat ona davetine 
karar verilmiştir. 

Baromuza kayıtlı avukatların o gün ve saatte Adliye sarayındaki baro 
odasına gelmeleri ilan olunur. 

Görüşülecek işler: 

1 - İnzibat Meclisi raporu 
2 - 937 senesi hesaplarının tetkiki, Hesap müfettişlerinin raporu ve 

inzibat meclisinin ibrası. 
3 - 938 senesi büdcesinin tasdiki. 
4 - Yeni sene hesap müfettişlerinin seçilmesi. 

5 - Avukatlık kanununun kabulü münasebetiyle yazılan mektup. 
4438 

Avrupa ve Amerika' ya talebe gönderiliyor 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden 

1 - Avrupa ve Amerika'ya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ilo 
20 talebe seçilecektir. 

Bunlardan 12 si maden itleri veya maden endüstrileri ile aHi.kadar muh
telif ihtisasları elde etmek üzere Mühendisliği ve 8 i de Jeolojik ilimleri 
tahsil edeceklerdir. 

II - İsteklilerin aşağıdaki prtları haiz olması lazımdır: 
a) Türk olmak. 
b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati 

tam olmak (sıhhi muayene Ankara'da yapılacaktır). 
c) Llakal Lise veya Kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını haiz bu

lunmak. 
d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 
III - Her istekli, Mühendislik veya Jeologluk mesleklerinden hangi

sini seçtiğini vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka 
notlarının tasnifi, her iki mesleğin imtihanlarına girilmiş olsa dahi, seçi
len mesleğe göre yapılacaktır. 

Mühendislik veya Jeologluk kaydınr taşımxyan istidalar kabul edilmi-
yecektir. 

IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a) Cebir Her iki meslek için mecburi 
b) Hendese ,, ,. ,, ,, ,, 
c) Fizik ,, •• ,. ,, ,, 
d) Kimya ,, ,, ,, ,, ,. 
e) Ecnebi bir dil ,, ,. ., " ,. 
f) Nazari hesap Yalnız Mühendislik için mecburi 
g) Müsellesat ,, ,, ,, ., 
h) Mihanik ,, ,, ., 
i) Jeoloji Yalnız Jeologluk için mecburi 
j) Zooloji ,, ,, ,, ,, 
k) Botanik ., ,, ,, ,, 
V - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla beraber, gön· 

derilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, Mühendislik için, 
kazananların ilk 12 si ve Jeologluk için de, ilk 8 i arasında bulunmaları 
şarttır. 

Üssü mizanın hesabında, ecnebi lis:mdan kazanılan numara çift sayıla
caktır. 

Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, Mühendisliğin 
doğrudan doğruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek ve 9 uncudan 
12 inciye kadar olan 4 kişi de, maden işletmelerile madeni endüstrilerin 
idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere (Ticaret ve Organizasyon 
Mühendisi) olarak yetiştirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ilerde tahsil müddetleri kadar Dev· 
let emrinde mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyet
lerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de mu· 
teber kefil göstereceklerdir. 

VII - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet §Unlardır: 
a) M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 24 ağustos 1938 
b) Sıhhi muayene tarihi: 26 ağustos 1938 
c) Müsabaka imtihanları: 29 ve 31 ağustos 1938 

VIII - Taliplerin, nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnlihal varakasını, mek
tep şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıta fotoğ
raf ve dilekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankara'da M. T. A. Ena· 
titüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de 
tayin edilmiş olan gUnde öğleden evvel Bay Hasan apartımanrndaki Ens-
titü Merkezinde bulunmaları iJan olunur. (2007) 3927 
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BAY ANLAR .... Müjde! ESKİNAZİ mağazasının şapka dairesinde 
görülmemiş tenzilat yapılmıştır. Bu ay ııoo 
kadar devam edecek olan fırsattan istifade 
niz. Bankalar caddesi No: 27 4683 

Boş maden suyu şişeleri 
Türkiye kızılay cemiyeti 

umumi merkezinden: 
Afyonkarahisar Maden Suyunun bir Litrelik boş şişeleri 
saman külahile beraber (9) ve sandıkları (50) kuruştan 
geri alınacaktır. 

Afyonkarahisar Maden Suyuna mahsus boş şişelerin ucuz fiyat
la şişecilcre verilmemesi ve Cemiyetimizin bayilerine yukarda ya
zılı değer fiyatla iade edilmesi sayın halkımızdan rica olunur. 

Ankara Bayii: Cihan Oteli, T. 1775 4634 

Böbreklerin kuvvetini artınr. 

İdrar yollarrndaki mikropları 

öldürür. Eski yeni belsoğuk
luğu, bel ağrısı, mesane il
tihabı, orşit, idrar zorlukları, 
sık sık idrar bozmak, bozar
ken yanmak hallerini defeder. 
idrarı çoğaltır. Her vücudun 
içini yıkayıp temizliyen en bi
rinci bir müstahzardır. Her 

eczanede bulunur. 

Dikkat: HE LMO B LÖ 
idrarınızı temizliyerek 

mavileştirir. 

3909 

Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine ! 
'i!lhrikamınn BAŞKURT markalı 

• 
1terli mamulalımızı görmeden : CA-
T AL, KAŞIK ve BIÇAK takım· 

larınızı almayınız. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

~vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
:le fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara sa tıs merke7.i: Sü,..,Pr IJ,.nk Yerli Mallar Pazarı 

Memur aranıyor 
İstanbula yakın bir müessese için Lise tahsilini bitirmiş, 

muhabere, dosya ve daktilo işlerinde tecrübeli bir Türk 
memur aranıyor. Almanca bilenler tercih olunur. lsteklile· 
rin kendi elleriyle yazılmış dilekçelerine kısa hal tercüme. 
si, varsa bonservis suretleri ve küçük bir fotoğraf iliştiril
miş olmak şartile H. E. 1936 rumuzile gazetemiz idareha-
nesine tahriren müracaatları. 4643 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEVROZ iN 
Varken ıstırap 

çekilir mi? 

Sa,, dit ağnlan 
Ve ütütmekten mütevellid bü
tün ağrı, sızı. sancılarla nezle

ye, romatizmaya kartı 

NEVROZ İN 
Katelerini alınız 

icabında günde üç 
kaşe alınabilir 

4648 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. -
Bôsit Ürek ~ 

-
~ Dr. 

HASAN MEYVA ÖZÜ 
iıtahsızlık Mide bozuklll 

Hazımsızlık Barsak at1' 

~iıkinlik İnkıDaz 

EkJilik Sarılık, sairi 

Bulantı Sıkıntı, sink 

Gaz. sancı Karaciğer 

Dil paslığı Horlamak 
ve bütün mide ve barsak rabats 
larında mutlaka Hasan Meyva 
istimal ediniz. Mide için her ye 
ten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım 
dak su içinde ve barsak hastalık 
da her sabah veya gece yatark•O 
karnına 1-2 çorba kaşığı yanın . 
dak su içinde köpürterek içmelı 
Hasan Meyva Ozü meyvalardaO 
meyvaların özlerinden yapxlıntt 
harikai san'attir. Avrupa ve bil 
İngiliz meyva tuzlarından daha 
sek olduğu katiyetle sabittir. il 

ragmen Avrupa meyva özlerinden beşmisli daha ucuzdur. H3'oan Meyvaôzü yalnız bir türlü olup şekers 
Ve çok köpürür. 25 • 40 - 60 • 100 kuruştur. 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
LİMON. PORTAKAL. MANDALİNA .çtı.EK.-A~C çtı.Eru .M\Jt 
ANANAS. FRENK ÜZÜMÜ-SİNALKO-ŞEFI' ALİ· KA YISl-ARM 

nevilerinde olup şek~rlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıştır. Hasan Meyva Özünün bütün evsafına mali 
olmakla beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupada kazinolarda temizliği ve kola 

lığı ve ucuzluğu sebebiyle kullanılır. İngiliz ve italyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yük•• 
evsafa maliktir . 
Yazın sıcak günlerinde harareti engüzel teskin eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan 

mutlaka Hasan Gazoz Ozü içiniz. Şişesi kavanoz halinde 25 - 40 • 60 • 100 kuruştur. 

-- = Cebeci Merkez Hastanesi : 1 :--------·-------ı 
--- lç Hastalıkları mütehassısı : 

= = Her rün hastalarını Yenişehir : 
: Meşrutiyet caddesi ürek apartı· : 
E manında saat ıs ten sonra kabul : = eder. Tel: 1694 = = -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... 

1 telefon aranıyor 
Atatürk bulvarı iş Bankası 

kartı aıra11nda bir dairede kulla
nılmak üzere telefonu olup da 
terkedeceklerin posta kutusu 366 
ya bildirmeleri. Devir için ücret 
de verilir. 4518 

1 ~:~~~:.~:'.'.; ~:.~~; 1 

1 

Her gün saat üçten sonra evinde f 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 ! 
Adres : Kooperatif arkası Ali ! 

: Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 4321 f 

ve 
Ba.ğr 

3929 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi ağız, çene 
yüz hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını pazardan maada 

her gün 15 den itibaren Atatürk 
Bulvarı Foto Cemal apartımanı 
No: 6 da kabul eder. 4422 

Cebeci hrt-:+onesi 

GÖZ 
Hastalıkları ll'üfehassısı 

Dr. MUZAFFER Sander 
Avnıpadaki tetkiklerin

den avdet etmittir. Muaye
nehanesi Adliye Sarayında 
Gençağa apartımanından bi. 
titiğindeki Sarraf Hakkı a· 
partımanına nakletmiştir. 
Hastalannı 14 hazirandaı 
itibaren, ıaat 15-19 arası ka-
bule ba,lamıştır. 3976 

Bir katip ve bir daktilo 
alınacak 

Ankara Defterdarlığından: 

Muhakemat Müdürlüğünde münhal 
bir daktiloluk ve bir katiplik için 
memurin kanunundaki evsafa haiz 
kimselerin nihayet 20-7-938 çarşamba 
günü saat 9.30 da Defterdarlıktaki 
imtihan komisyonuna evraklariyle 

birlikte müracaatları. (2449) 4641 

ULUS -19. uncu yıl. - No.: 6091 

lmtıyaz Sahibı 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işlen Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baaımevi : A.NKARA 

YENİ 
BU GECE 

POSTA SOYGUNCULAR! 
Gündüz iki film 

Müsabaka ile memur 
alınacak 

hrl 1 Mrkz 
Bankasından: 

Bankamızın lstanbul şubesi için müsabaka ile 75 lira 
maaşlı 10 memur alınacaktır: 

1 - Müsabakaya girebilmek için aşağıdaki şeraiti haiz 
olmak lazımdır. 

a) Türk olmak, bulaşıcı bir hastalığı veya vazifesini 
muntazaman ifaya mani olacak derecede bünyevi zil.fa "t'e

ya arızaya mübtela olmamak. 
b) iffet ve haysiyet erbabından olduğu ve amme hide

matında istihdam hakkından mahrum edilmemiş bulundu· 
ğu yapılacak tahkikatla sabit bulunmak, 

c) Yaşı 18 den qağı ve 25 den yukan olmamak, 
d) Laakal lise mezunu bulunmak, 
e) Fransızca, İngilizce ve Almancadan birine iyi det"e-

ceda vakıf bulunmak. 

2 - Müsabaka imtihanı programı: 
a) Riyaziyat, 
b) lktısadi coğrafya, 
c) Türk tarihi, 
d) Sosyoloji, 
e) Fransızca veya İngilizce ve yahut Almanca lisanla. 

rından Türkçeye ve Türkç_eden bu lisanlara tercüme. 

3 - Müsabaka imtihanı 4 Ağuatos perşembe günü ıaat 
9 da Ankarada idareyi Merkeziyede, İstanbul ve lzmirde 
şubelerde yapılacaktır. 

4 - Müsabakayı kazanıpta memuriyete tayin olunanlar, 
Bankaca gelecek Eylül ayı içinde Avrupada Yüksek tahsil 
için mevcut memurlar araımda açılacak müsabaka imtiha· 
nına girmek hakkına haiz olacaklardır. 

Taliplerin Ankara, İstanbul ve lzmirde Bankaya müra· 
caatla, memuriyet talebi için Bankaca hazırlanmış olan 
beyannameyi imla ve istenilecek vesaiki ihzar ile nihayet 
?.O Temmuza kadar şube müdürlüklerine tevdi etmeleri 
1~,.,.,.,dir. 4197 

SİNEMALAR HALK 

_:!l'lllL. 
Bugün bu gece 

1 - Maceralar Kı-alı (Türkçe sözlü) 

2 - Posta Soygunculan 
= = -- = --

İki büyük macera filmi birden 

1 - HUDUT KAHVESİ 

2 - YERALTI ESRARI 
Seanslar: 2.30 5.45 Gece 21 ne 

Yeni tenzilat fiyatları: 
Balkon 35 - Salon 15 kuruş 

Geceleri yalnız bir film gösterilir. 

ANKARA PALAS'LA ŞEHİR BAHÇESİ 
ARASINDA AÇIK HAVA 

SİNEMASINDA 
DEVLET KUŞU 

Gece saat 21 de - Duhiliye 25 kurulJ 

= = = -- --= = -- --= = = 
., 111111'" 

Seanslar: 2,30-4,30-6,30 Gece ıı ~

Yeni tenzilat fiyatları: 

Balkon 35 - Salon 15 kuruş 

Halk Matinesi 12.15 de 

SARIŞIN KARMEN 

.. 
1 

fB .. 


