
TEMMUZ 
1 9 3 8 -& KURUŞ 

-T......,:Ulua·~ -TELEFON 
Bqmubanir 1371 
Fnmuca Ankara 1063 
Yan itleri 1062-1063 
ldare müdilrltlii 10451 
Atölye 1064 

AOIMI% ANCIMl%.CIR. 

Fra111t.o•cıı .hvetleriıı Valuaıya e.. 
yaletlne girdilılerl baber ~eril
melctedir. Frankocuların yaptıfı 
son biyiJk taarrusda italyan Jejlyo
ner ıayyveleri de bQyilk rol oym
llJlflardu. Bu busaata Belen haber. 
leri a~nci ayla1111sda bulacwıms. 

Kömür havzası İçin m ·m kararlar 
İktısat Vekilimizin Zonguldak seyahatinin müsbet neticeleri 

Havzada istihsal 939 yılında 
2.450.000 tonu bulacaktır 

B. Şakir Kesebir geldi 

iktisat Vekilimiz kömür 
havzasında ve Karabük'te 
gördüklerinden memnun Rasyonal zasyon ve ucuz fiat için şimdilik düşünülen 

tedbirler işletmenin tek bir idarede tqplanması ve 
mütehassıs amele isinin hallidir 

lltlıMJf Velıili B. Şalıir Kae6ir 

Paris Büyük Elçimiz 

Ekonomi Bebnnnn B. ş.ldr Ke.ebir Zonpldak Ye Kanllıik 
aeyabatinclen dün aut 13.30 ela bmual bir trenle .. -1...:-:-- -.. 
mÜflür. ,-..~ 

lkbaat Tekili Şalcir Ke.ebir Karabük'ten Anbra'ya ....-... 
tinden evel kendilerine Zonıuldak ve Karabük Myaba~ 
refakat ebDİf olan Anadolu Ajamı muharririne qajıclaki heJa-B. Bone ile konu~tu 

ParİI, 16 a.a. - Hariciye Nazın natta bulumnutlanbr: 
Bone bu sabah ingiliz aefiri Sir Yurdumuzun en mUhim kuvet ver-----------
Phippa ile Türkiye Sefiri Suad Da- servet menbalarmdan biri olan Zon· 
vaz•ı kabul etmiftir. guldak kömür hanasmdaki gördiikle. 

Havu Ajanaı·nın öğrendiğine rimdea çok memnunum. Ba mRlt bui
göre, bu gün yapılan Bone _ Suad nenin daha verimli ve rasyonel bir 
Davaz görüımesinde, F ranaa Hari- 1Urette i9tİ8mal'ı için muhtelif tedbir-

N 
leri ye Unkinları mUtebulıa arkadaf-

ciye azm•nm eylül ayı içinde tee- tarımla tetkik ettik. varıı.aı kararlan 
bit edilmit olan Ankara ziyareti 1 Aakara'da buırlıyarak ı.tanbula' tek-
bahil mevzuu edilmittir. (Sonu J. ineli aylada) 

Meşhut suçlar kanunu 
cinayetlere m6ni oluyor 
Adliye Vekilimizin muhtelif Adliye 

illerimiz hakkındaki bey b 

btanbul Yallsl 
ve arkadaılan 
beraet eftller 

-

l1ta••..ı. 18 (Telefonla) - Adli1e Vekili 8. Şiikrll SançOl!a 
.,.... ..at eD ilçte aclliyeye ...... W mücldei1.-+d in 81 (). 
... a&&ı ...... Oma ....... ...,91dii .................. 
mi ..,..._ lill4llrl B. SMir'ia de ~ liul1inchala Wr taPlalill 

teDHDuzda tanıamen faaliy·aı9-.-. 

lktnad Vekili Şakir Keaebir'le be nber Zoualdak lı:&nlr llaftalllda " ıc. 
rabiik'te tetkikler yapan ııuetecile r din Kıe npara ile latanbul'a d6Ddtiler. 
Guetecilediı ıerek bavsada ve ı erek Xarabtlk'te yaptıkları tetldlder4• tiq
ta 1Q1D tktıUd Vekili ohtutu ba ide bittin mlteba...,•r keadilerine :rar· 
ıbm etnaitler, ll7fle& Zonplclak'ta bavsa lılldlril B. Cemal Zihni bir luıafe
rau vererek kömür bavmmm te lmik tialamdan millUettirilJlteclea 6nceld 
vubetinl ve mUIDeıtirildikteD • onraki IJıldeafmı llllatmlltlr· 
lktnad Veldli'mhe refakat eden arbdqmm Netet Halil Ata)"m ba tetkik· 
ler• dair 7UChtı çok eatereaa bir ,...ıyı aeaiıcla balacehm••: 

Zonguldak kömür 
havzası büyük bir 
inki,ala kavuıuyor 

'Yaan: '11.,.ı Halil Ata)' 
latanbul, 16 (Telefonla) -1Jtt•c1 .._ ________ _ 

'Veldrnln 11a...a yaptıil tetkik~ -
ıer, ambreç1erin prek _..ıeket ~ 
sinde, prek .Allcleai• baYmıadı, lal
.- de Karadeais memleketlerinde 
.. ,.n1. bir ıurette paiflelllCli -
.... ildı..H, bir tataftaa rU-
ı-.effiie ecJefei aCüslatmak. dlteı' ta
dftml da tıekalk ...ıt-n muntaaam 
..... tefld1ld11• mlW.U arttır
.... Uew• .bdar .... U-da .. ru
,_.ı feklJde -.kil ye tab,ml1 etmek 
hJglaJen dlJe hullla edilebilir. Tet
ldkler nanıoda bil' de oCakların git
tilr&e .orıa,an direk lhtl;acıııı temin 
için bir tlrket t•ial bab9e menu ol
mut ve bu tirketin statiisll bakk•nda 
mutabık kalnıDUftır. 

Tele bir iJare 
Rasyonalizasyon ve ucm fiat için 

fimdılik dütUniilen tedbirler, iflet· 
me itlerinin tek bir idarede toplan· 
-'• mUtebul .. amele itinin halli· 
dir. 

Havzada bilen J.5 milyon lira aer· 
mayeli Ereili kOaıurleri ifletmcSl 
Tirk Anonim firkeU.. .. EtiköJDilr,. 
1.300.000 Ura sermeyeli Miden kömll• 
rtl ifleri TUrk anonim ıirketi,. "Tilr· 
klf,, ve buna ballı olarak 400.000 lira 
sermayeli Kilimli k&ıııUr madenleri 
Ttlrk anonim firketi, 3 milyon lira 
aermayell Ko.zlu JırilmUr itleri T~k 
Anonim tirketl .. KömUrift, , 2,5 mil· 
)'Oll lirı sermeyeli TUrk kömilr mi· 
denleri anonim firketi (ki bu bir itil
,_ tfrketidlr ye hukukan Etibmık'a 
lılt olan mldenleri kiracı sıfatile i ... 
letmektecHr.) olarak dört eualı pr· 

fS01J116.111cı ay/ad•\ 

llftl1d f1rı 74pa fiddetll yafmur
luıa 11t•ra•tt. oldukça mibim 
t*"1v y.,,ı fı• yumıttık. Sel
ler tlrpk nleri bamııtır. Bu 1ıu. 
muti tal.altı 4. aacı aylada ye 
..ı 6-11 yedere alt naimleri y.4ia
dl dylamnda lnı.lat:abmu. Apfıda 
u/alt caddeler O.rlotlea bir nelılr 
ballatle aba aıılarnı maaaraum 

6arl70,...,,... 

arasında 

,.., .......... 
Vekil toplaatıcla latanW ad

llJeeini allbdar ecl• itler Mk
latıda malGmat abmp. 

Adliye Vekili pzetecılerin 80NU• 
ı.ı muhtelif ıuallere ıu cevapları 
yermiftir: 

- Uıkildar adliye binuı için ba
sırlanan proje Nafıa •eıklletinde tet· 
kik ediliyor. Bu it bithace ..... ıı tah· 

Aakara, 16 LL - Amerib'nm mil- liaatı da buJr olduiu için derhal ha
il bayraa;u dolayısiyle Reisicumhur ftle •erilecek •e inpata bqlıaıcak
AtatUrk ile Amerika Reisicumhuru tır. lstuıbul ceani yerine yapda
Runelt uumda qapdaki telpaflar CÜ olan ıdliye sarayllll ne için bq-
teati olunmuttur : lanlmadıimı biliyonuaus. Ben An-
Ebelinı F....._ Rm..ıt klra'duı ayrr1medıa nel lıtanbpl Yl· 

Aa.ika JW1i c........ llyetine yasılmıt bir tahrlratı ı..... 
V AŞINGTON tadım. Bu tahrirata g8re '9111 JDllte. 

Amerll-• milll ba Tamı minuebe- bulıılardan mUrekkep bir ııe,et 
tiyle •~fnaınıza ~n hararetli te toplıyarak burada lnfUtm yapılıp 
rilılerlmi ve dost bllylk milletin re- yapılamıyacalını tesbit ettirecektir. 
labı bdhndald aamlml dilelılerimi Ve pmdi bu kararı bekliyorus. Bek-
takdim ıı b ·ıb b b 1 leııeıı karar menfi çıktılı takdlr4e 

• • 1 aua • t yarım. (Sonu J, inci aylada) 
Elaeliıaı K...a Atatürk 

TiirlıİJ'e Reisi Camla..,. 
Ziraat Bakanı gitti ANKARA 

•mlfnaınnın çok dostane t.lln'klerıllden lnhlfde mlJtebuais o/ard Z"ınat Bakaiıı Bay Faik ıt~ollu 

l 
um/mi tetelllrlerimla anıu mi.sa- dUıı akpmld Anadolu eklpraiyle ı .. 

, rat eylerim. tanbul'a gitmiftir. 

Alili~ V elıilünis B. ~ 
s....,oıf a 

ı ... w ını1w .,. hlei~ ...w 
B. Malaitfin Odiindal 

İddianame, müdafaa ... a. 
rann metni 8. inci aaff.-.m. 

Kültür Bakanımız 
Erzincan' da 

Er.surum, 16 (Huaust mublbi~ 
den) - KUltilr Bakaııı'mı.1 B. Sa'f~ 
Arıkan bu sabah Erzincan'• bate 
etmiıtir. Bakan, tıtanbul kapJa1Ddll 
tön:ııle uprlMUmftJI'. Umumt illa 
fettlt B. Tabı User. V9' •e KorP' 
neral kendilerini Ylllyet la'1ıdad111la 
kadar uprlamıflardır. 

Endncan'a tm'lf 
Ersincaıı, 16 (Huull m~ 

den) - Dotu Aaadolu'da bir tet. 
kik aeyabatbae çdrmıt ola 
Babnıam B Saffet Arıkan ~: 

• rlndeki snatla tıirlikte bu ctm·fdfd; 
ıstanbul'da mbe ••m•ftlr. Kllltiil- ae1ran

vaı1. .ua,et ileri celeııteri • ~ 

B. Şükrü Kaya 

1atanbul, 16 (Telefonla) - iç Ba- timler, talebeler ve binlerce erslacaa
kan n C. H. P. Oeııet Sekreteri B. lı ıftrbı Ersunam lrapıaı me.._mdıt 
IGkril Kaya bu sabah Ankara dan kartılMnqtır. Erzincan beled 
tehrimfae 141di. Haydarpap garında gece B. Saffet Arıkatı terefiııe Saba, 
blrçok ldmMler tarafmdaa ~dı. yurdunda bir ziyafet nrmiftlr. 

Hatay' da kayıt ve seçi 
i 1 rine bırakdan yerde 

d v m edilecek 
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Şişmanhğımızın bir sebebi 
Şehirlerimizin sakinleri arasında şişmanlar nisbetinin bir hayli yük

sek olduğu malumdur. Köylerimizde aynı hale rastlamayışımız, bu yağ
lanma temayülünün, ırki bir istidattan ileri gelmediğini bize isbat edi
yor. Şu halde bu hal neden ileri geliyor? 

En ziyade ileri sürülen sebebi bilirsiniz: türk mutfağının yağlı ye· 
meklere ve hamur işlerine fazla yer vermesi .. Şüphesiz ki, şehirlilerimi
zin gıdalanma tarzı, bu zararlı inkişafta bir .rol sahibi olmak lazımdır. 
Fakat başka sebep yok mudur? Bence vardır: hareketsizlik. 

Doktorların şişmanlığa karşı en iyi korunma çaresi olarak, gıdayı a· 
zaltmadan ziyade, bedeni yorgunluğu tavsiye ettiklerini bilirsiniz. 

Bedeni yorgunluğu husule getiren vasıtalar pek çoktur: beden ter· 
biyesi ve sporun bütün şekilleri. Fakat bunlar arasında bilhassa bir ta
nesi, en ısrarla tavsiye edilenidir: yürüyüş. 

Memleketimize gelen bir ecnebi "Yürüyüşten ne kadar korkan bir 
halkınız var, demişti. En kısa mesafeler için tramvaya veya otobüse bi
niyorsunuz.,, 

Evet, muhakkak ki, yürüyüşten ve onun verdiği yorgunluktan kor
kumuz mübalağa derecesindedir. Sonra bir noktaya daha dikkat ediniz: 
hemen bütün hıristiyan memleketlerinde adet olan akşam piyasaları iti· 
yadı bizim şehirlerimizde teessüs etmemiştir. Yabancı memleketlerde, 
hükümet merkezlerinden tutun da bir kaç bin nüfuslu küçük kasabala· 
ra vanncıya kadar, akşam oldu mu, bütün halkın sokağa dökülerek, mu. 
ayyen caddelerde aşağı yukarı dolaşarak piyasa ettikleri görülür. Bir iki 
caddeye dolan bütün şehir halkının vücuda getirdiği kalabalıkta ne 
zevkli bir hareket ve enerji manzarası vardır 1 Bu neşeli kalabalık arasın · 
da yürüyüı bir eziyet olmaktan çıkarak zevk haline girer. Fakat bizde 
akşamla beraber caddeler ve sokaklar, tam tersine, tenhalaşır. Tenha so· 
kRklarda gezinti yapmak sıkıntılı olduğu için de kimse gezmiye çıkmayı 
aklına getirmez. 

Bilhassa Ankara'mızın Atatürk Bulvarı böyle akşam gezintileri için 
ne müsait bir yerdir, Ne dersiniz, ankaralılar? -Yatar NABl 

ticaretimiz 

Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 1 Avusturya 19.65.2 164.262 183.914 

kasından alınan . ~esap . hul~s~larına ~~~~~ 19.978 19.978 
479.932 612.087 1.092.019 göre 9.7.1938 tarıhındekı klırıng he· Estonya 

saplan bakiyeleri ve kredili ithalGt i-
çin Cumhuriyet Merkez Bankasına 
•erilmif teahhütler yekılnları: 

Cetvel: 1 
TOrklyfl CUmhuriyet Mer.bz 

Bankıısrndaki kliring hesapları 
borçlu bakiyeleri 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya 3.963.600 
Avuaturya 1.034.900 
Çekoelovakya 3.453.100 
Finlandiya 450.600 
Fransa 3.245.800 
Holanda · l.024.300 
İngiltere 9.902.300 
İspanya 318.500 
İsveç 2.682.600 
İsviçre 876.500 
Le ton ya 38.600 
Macariıtan 1.385.300 
Norveç 870.300 
Romanya '879:400 
s.s.c.t. 1.150.600 
Yugoslavya 381.000 
Yunanistan 49.4-00 

Cetvel: 2 

Kredili ithalat i~in Cümhuriyet 
Merkez Bankasına verilmiş olan 

teehhütler yekiınlau 

Reımt Hususi 
daireler şah11lar YekGn 

Memleket T .L. T.L. T.L. 

Almanya 15.894.851 10.339.293 26.234.144 

Hava çisintili geçti 
Dün şehrimizde sabahleyin açık, 

sonraları bulutlu, öğleyin çisinti şek
linde yağmurlu geçmiştir. Rüzgar şi
mal ve garp istikametlerinden saniye
de 10 metre kadar hızla esmiştir. En 
yUksek ısı 28 derece olarak kayde· 
dilmiştir. 

Yurdda J{ocaeliı ıark ve kısmen de 
orta Anadolu mmtakalarında hava çok 
bulutlu ve mevzii yağışlı, Karadeniz 
sahillerinde kapalı, diğer yerlerde 
bulutludur. Son 24 saat içindeki mev· 
rii orajlann kare metreye bıraktıkları 
su miktar Bilecik'te 46, Edirne'de 36, 

Ankara'da 27, Çarşamba'da 17, Es· 
kişehir'de 10, Kütahya'da S, Rize'de 

3, fatanbul'da 1 kilogramdır. 

Yurdda en yüksek ısı Antalya'da 

30, Adana'da 31, Edirne'de 32, tz
mir'de 34. Divarbekır'da 38 n,.rrr.e
dir. 

25.639 25,639 
Finlandiya 175 2.933 3.108 
Fransa 8.078 267.964 276.042 
Hol anda 57.818 66.421 124.239 
İngiltere 790.886 654.089 1.44U75 
İspanya 27.764 10.802 38.566 
İsveç 1.767.060 301.248 2.068.308 
İsviçre 28.423 190.204 218.627 
İtalya 1.100 172.892 173.992 
Letonya 19.998 19.998 
Macaristan 410.769 108.693 519.462 
Norveç 556 6.839 7.395 
Lehistan 255.362 17.782 273.144 
Yugoslavya 16.174 3.934 20.108 
Yunaniıtan 1.054 46.201 47.255 s. s. c. ı. 100.495 100.495 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yazılı 
kredili ithalatın vadelerine göre 

vaziyetleri 

6 aya kadar vadeli 

Resmi daireler Hususi phıslar 

Memleket T.L. T .L. 

Almanya 1.349.823 5.909.874 
D.M. 1.059.005 1.994.989 

Daha uzun veya baıka vadeli 

Resmt daireler Huıuıi ıahıslar 

Memleket T.L. T.L. 

Almanya 14.545.028 4.429.419 
D.M. 2.805.798 797.472 

:etvcl: 3 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
bankalıırında tutulan kliring 
hesaplarındaki alacaklarımız 

Memleket 

dır." 

Belçika 
Estonya 
İtalya 
Lehistan 

Miktarı T. L. 

37.300 
41.300 

2.752.400 
124.700 

Bu zihniyette adamlar aramızda 
az değildir. Eviyle dı~arısrnı biri
birine karıştırarak, sokağa pijama 
ile çıkmak, ç6plerini pencereden a
llağı atmak, kalabalık yerlerde nağ
ra atarak ağza alrnmıyacak küfür
ler savurmak, bütün bu gibi hare
ketler, bir çoklarımızca bir hak te
lakki edilmektedir. Bu zihniyette 
adamlar, bu şekilde hareketlerinin. 
huzur ve rahatı ihlal etmek sure
tiyle, başkalarrnrn haklarına bir te
cavüz teşkil ettiğini düşünebilse
/er, şehirlerimizde gözlerimizi, ku
lak ve burunlarımızr rahatsız eden 
nrk cnk cirkin mRn7Rr:ı v,. hRllt!r-

ULUS 

S P O R ...................... 
Türkiye bisiklet 
sür'at birinciliği 

Talôt gene 
birinci ! 

İ:;tanbul, 16 a.a. - Türkiye Bisiklet 
sürat birinciliği dün 24 bisikletçinin 
iştiraki ile Küçükçekmece asfaltı yo
lu üzerinde yapılmıştır. Kardöfinalde 
Ankara'dan dört, Bursa'dan bir, Eski
şehir'den bir, İzmit'ten bir, lstanbul'
dan bir olmak üzere sekiz müsabık 
kalmışlardır. 

Bu sekiz bisikletçinin yarışları çok 
heyecanlı olmuş neticede, Talat, Bekir, 
Erdoğan ve Ali dömifinali koşarak Ta
lat ile Erdoğan Finale kalmışlardır. 
Talat bu sene de rakiplerini geçerek 
1938 bisiklet Türkiye sürat birincisi 
olmuştur. Ankara'dan Erdoğan ikinci, 
Bursa'dan Bekir üçüncü, Eskişehir'den 
Ali d5rdüncü olmuşlardır. 

17 temmuz pazar sabahı saat 6.30 
da Edime asfalt yolu üzerinde 150 ki· 
lometrelik mukavemet yanşı 14 böl
geden 32 ve milli takımdan 3 müsabı
kın iştirakiyle yapılacaktır. 

Halkevi yüzme teşvik 

müsabakalara 
Halkevi Spor Komitesinden : 
Evimiz tarafından tertip edilen su 

sporları müsabakası bugün tam saat 
ıs de Karadeniz havuzunda yapıla

caktır. 

Musabakalara ait program ajanlıkça 
kulüplere bildirilmiştir. Müsabakalar 
bölgemiz su sporları ajanlığı tarafın· 

dan idare edilecek ve bu müsabakalara 
lisanslı Ankara kulüpleri üyeleri gi
receklerdir. 

Birinci, ikinci ve üçüncülere madal
yeler verileceği gibi, puvan itibariyle 
birinciliği alacak olan kulübe de bir 
kupa hediye edilecektir. 

Musabıkların ve ajanlıkça tesbit olu
nan hakemlerin saat tam 14.30 da Ka
radeniz havuzunda hazır bulunmalan 
rica olunur. 

Ajanlığın tebliği 

T. S. K. Ankara Bölgesi Su Sporlan 
Ajanlığından : 

Bugün saat 15 de Karadeniz havu· 
zunda Halkevi yüzme teşvik müsaba
kaları yapılacaktır. Bu müsabakalar
da halkevi tarafından derece alacak 
yüzücülere madalye ve üyesi en çok 
puvan alan kulübe de bir kupa hedi
ye edilecektir. Hakemler Karar hake
mi Ajan, diğer hakemler, Ragıp Say
man, Yekta Hülagu, Sedat Şahin, Zi
ya Ozan. Program aşağıya yazılmış· 
tır. 

1 - Yüz M. serbest 
2 - 100 M. Sırtüstü 
3 - 200 M. Kurbağalama 
4 - 50 M. Serbest (Küçüklere) 
5 - 400 M. Serbest 
6 - Türk bayrak yarışı: 100 M . 

sırtüstü . 
200 M. kurbağalama, 100 M. 
serbest. 

7 - Atlamalar : 
A) Önden perenrle (Koşarak) 
B) Geriye adi balıklama (durarak) 
C) İleri çıkıp geri devrilerek atla· 

ma (koaşrak) 

Erzurum 'un t•lcktriği 

Erzurum, 16 a.a. - Şehrin dahili 
elektrik tesisatı imar birliğince alt· 
mış dört bin liraya ihale edilmiştir. 

den kurtuluruz. - Y. N. 

Damat nerede? 

Dört gün evel Paria'te bir vaka 
olmUJtur: On dördüncü belediye 
dairesi reisi iki gencin nikahlarını 
kıymak üzere hazırlanmıı. niıanlı 
kız, babası ve davetliler gelmiıler. 
Damat yok. Beı dakika, on daki
ka, yirmi dakika, yanm ıaat bek
lemiıler, damat hala görünmü. 
yor. Davetlilerden biri delikanlıyı 
aramağa gitmif, gelmemi§. Onu 
bir diğeri, bir üçüncüsü, beıinciıi 
t~kip etmif. EtrafJ, kahveleri, lo
kantaları, evleri, her tar.afı ara. 
mıılar. Damadın yerinde yerler e. 
ıiyor. 

- Bir kazaya mı uğradı ? 
Polise haber verilmif. 
Fakat meaelenin mahiyetini her 

ketten iyi anhyan genç kız bıçkı. 
rıklar içinde evine dönmÜ§. 

Antalya mebusu 
B. Celal Mengilibürü 
kalbden vef af etti 

Antalya mebusu B. Celal Mengili
bürü evelki akşam evinde kalp sekte -
sinden vefat etmiştir. Merhum B. Ce
lal Mengilibürü 1876 da Resmo'da 
doğmuştu. 62 yaşında idi. Erkanıhar -
biyeyi bitirmişti. Fransızca ve alman. 
ca biliyordu. Bir aralık hariciye mes· 
leğinde de bulunmuş ve Halep baş· 

konsolosluğunu yapmıştı. Cenazesi 
yarın öğle namazından sonra Hacı

bayram'dan törenle kaldıuhıcaktır. 

Yt•ni orman umum miidiirii 
Orman umum mildtirlüğüne, lkti· 

sat vekaleti teftiş ve mürakabe heye
ti reisi B. Hüsnü Yaman tayin edil
miştir. 

Hikaye bundan ibaret. 
Fakat kızın yerine, anası veya 

babası yerine, hatta davetlilerden 
biri yerine kendinizi koyunuz. 
Hadisenin ne kadar hazin olduğu. 
nu daha iyi sezersiniz. 

Saçların dili 

Lil §ehrinde bir kadın vahtice 
öldürülmiif tür. Kadının yumul. 
muı elinde bir tutam saç bulun. 
muıtur. Bu tek iz üzerinde yürü. 
yen poliı belçikalı bir serseri olan 
katili bulmuıtur. 

Katil: '"Böyle olacağını bilsey. 
dim, saçlarımı kestirirdim,, diye 
dövünüyormuı. 

O zaman da kadının elinde bel. 
ki kulağı kalırdı. 

- Aklımı baııma alıp insan gi. 
bi yatamalı idim, demesi lazım 
gelmez miydi? 

----- - --
17 - 7 - 1938 

Kızılay haftasi 

Cemiyetin bugün Ankara' da 
taahhüdünü yerine getiren 
5.000 muntazam azası var 

9 temmuzdan itibaren tehrimizde Kızılay'a izi yazma baftuı, 
devam etmektedir. Bu haftanın batından beri Anka.ıra merkez 
heyeti her gün toplanarak ankaralıların cemiyete izi olmaları· 
nı temine çalışmaktadır. Şehrin muhtelif yerlerine Kızılay'ın 
yaptığı itleri anlatan ve vatandaşları aza yazılmağa davet eden 
bez dövizler asılmış, büyük ticarethaneler vitrinlerini Kızılay 
renkleriyle süslemiılerdir. 

Yurdun muhtelif yerlerinde ve 
muhtelif zamanlarda yer sarsıntısı, 

sel, yangın ve hastalık gibi zuhur e
den büyük felaketlerde evsiz ve bark
sız kalan yurddaşlarımızın imdadına 
en kısa bir zamanda bütün levazımiy
le koşan ve 60 yıllık tecrübeli ve te
miz bir çalışmanın vatandaş vicdanın
da ve kalbinde uyandırdığı emniyet 
ve sevgi ile dolu hayırevimizin 4 yıl
danberi §za yazma vesilesiyle yap
makta olduğu propaganda çok verim· 
li ve iyi neticelerle doludur. 

Bundan 4 yıl evel ancak 200 azası 

bulunan Ankara merkezinin bugün 
kayıtlı ve teahhüdü tahsil edilmiş 

beş bine yakın azası vardır. 
Merkez heyeti hafta münasebetiyle 

kayıtlı bütün azalarına birer mektup 
göndererek yakınlarından en az 3 ki
şiyi Kızılay'a aza yazmağa davet et
miştir. 

Bir hayır teşekkülünün içine, fela
kete uğramış vatandaşlarının yardı

mrna koşmak gibi insani bir düşünce 
ile girmiş olan !lzalarm, cemiyetin a· 
na işlerini görmeği Üzerlerine almış 
bulunan merkez heyeti ile işbirliği 
yapması neticesinde bu yıl Kızılay 

Ankara merkezinin aza adedini on 
bine 5ıkaracağı kuvctle beklenmekte· 
dir. 

ler. ,, 
Bütün bu gürültü arasında iıi. 

tilmiyen tek seı ı, levhayı değiıtir
mek kararını veren Beıiktaı jim
nastik kulübü idare heyetinin ıeai
dir. İdare heyeti bu kararı niçin 
almıı, eski levhayı neden indirt
miıtir? Bu, sadece heves mahıulü 
olamaz. O halde ? 

Madem ki kamoy aali.hiyetli ida
re heyetinin ıkararını bir meaele 
haline getirmiıtir, idare heyeti de 
kararının mucip sebeplerini açık
ça izah etmek lazımdır. 

Merak etmiyor musunuz? Şeref 
atadı neden Betikt~ jimnutik 
kulübü atadı olmuıtur?. 

Hafta münasel:)etiyle şehrimizin 

büyük gazino ve bahçeleri birer gün
lük gelirlerini cemiyete terketmit
lerdir. Merkez heyet!, haftanın terti
biyle beraber diğer tarafdan kJl ça· 
lışmalarının esaslarını da hazırlamış 
bulunmaktadır. Cebeci'de 4 yıl evel 
açılmış olan ,efkat yurdu çalışmala
rına devam edecek mekteplerde tah
silde bulunan fakir talebelere bütün 

kıl} mevsiminde 11cak yemek verile
cektir. 

Halkevi yardım komitesiyle bera
ber çalıftmlan dispanser, Cebeci ci
varında temin edilen bir arsa üzerine 
yapılacak binaya nakleıdilecektir. Bi
na cumhuriyet bayramında çahpnıya 
açılacak ve bu suretle dispanser her 
gün hasta vatandaşların yardımına 

koşmak fırsatını bulacaktır. 

Kışın yoksul ve fakir vatandaşlara 
acil yardım yapmak üzere (yardım 

kolları) teşkil edilerek mahallelerde 
bu gibi vatandaşlar araştırılarak yar· 
dımlar yapılacak ve hastaları muaye
ne ve tedavi edilecektir. 
Yardımların muntazaman yapılma-

sı Kızılay gelirinin artmasiyle müm-
kün olacağını göz önünde tutan mer• 
kez heyeti, kı§ mevsimi içinde, şöh· 
retleri dünyaca tanmmtf büyük sa
natkSrları Ankara'da konserler ver• 

meğe davet etmiştir. 
Mevsimin muhtelif aylarına tc.a· 

düf edecek olan bu konser iÇin eylül 

ayı sonlarında bir program nefrcdilc· 
cektir. 

Kollektif bir çalışma esaıiyle 1ıayır 
işlerini tanzim eden Kı?.ılay Ankara 
merkez heyetimize bu çalışmalarında 
muvaffakiyet dileriz. 

Hakim ve Müddeiumumiler 
arasmda tayinler 

Adliye Bakanlığı tarafından hazı~· 
lanan hakim ve müddeiumumilere aıt 
büyük nakil ve tayin kararnamesi yülc· 
sek tuclika arzcdilmek üzere lstatı• 
bul'a gönderilmiştir. Bu kararname i)e 
500 e yakın hakinı ve müddeiuınuıııi· 
miz arasında nakil ve tayinler yapıl
maktadır. 

Hakari emnivet amiri . . "i· Görülen lüzum üzerine Hakarı 
layeti emniyet amiri İrfan Tas .,.
katet emrine alınmıştır. 
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Kudüs '. D 0 N ,y A H A B E R L. E .R l~ İSVİÇRE'DE 
~ ' . t 

korku . 
icinde Fronko kuvvetler1 dün 

Kudü,, 16 a.a. _ rı:~ öğleden'°~.- Va lô nsiyo Eyaleti ne girdi 
ra Kudüs'te patlıyan bır bombadan o. 
!enlerin miktarını yirmi olarak tah
min etmek doğru olur. Ağır ve ha.fil 
yaralıların miktarı ise yüz kadardır. 
Suykasttenberi bütün şehir endişe i
çindedir. 

Nablus'tan bildirildiğine göre dağ
larda saklanmakta olan asiler askeri 
krtalara karşı ateş açmışlardn. Ordu 
Ve polis kuvetleri harekete hazır bir 
halde bulundurulmaktadır. 

.Fransa'da ihtilalci 
sosyalistlerin ilk 

kongresi toplandı 
Paris, 16 a.a. _ Royan kongresin

den sonra, Marso - Piverin sosyalist 

partisinden çekilerek arkadaşları ile 
beraber tesis ettiği sol cenah ihtilal
ci prensipli işçi ve köylü sosyalist 
partisi, ispanyol, amerikan, ingiliz ve 

holanda işçi partileri mümessillerinin 
de iştirakiyle ilk kongresini Paris'te 
akdetmiştir. 

B. Şakir Kesebir 
geldi 

(Başı 1. inci sayfada) 

rar geldiğim zaman sayın başveki~ime 
arzedeceğim. Çatalağzı'nda yenıden 
inşası düşünülen kömür limanı i~e g~
ne bu sahada tesisi mevzuu bahıs bu. 
Yük elektrik santralı ve hamızrkibrit 
ve superfosfat fabrikaları sahaları ü -
zerinde yaptığımız tetkikat da. çok 
faydalı olmuştur. Memleket~mizin en 
büyük bir endüstri merkezı olmı~ 
namzet bulunan Karabük'teki demır 
ve çelik fabrikaları~ın inş~atı~~ prog
ramımız dahilinde ılerlemış gonnek -
ten de ayrıca memnunum. Bütün bu 
gördüklerimiz iktısadi kalkınmamızın 
yükselmekte olan kuvetli ve sağlam 
temellerini teşkil ediyor. Yurdumuz, 
Atatürk devrinin bu feyizli eserleri
nin az zamanda büyük inkişaflarını 

görecektir. Seyahatte bana refakat e
den matbuat mümessille~i arkadaşları. 
ına bilhassa teşekkür ederim. Kömür 
havzamızı ve muhtelif endüstri ve li

nıan işlerimizi görmek üzere ihtiyar 
ettikleri bu zahmetin yerinde topla

dıkları intıbalarla karşılanmış olaca. 

ğını ümit ederim. 

tayyare 1 erinin b i r z ı rh l ı İtalyan 
treni tahrib ettikleri bildiriliyor 

--~~~~~~~-

Hüküm e f~iler 9 Frankisl tayyare dü~ürdüler 
Teruel, 16 a.a. - Frankist kuvetler, Albentesanın 8 kilometre 

k Cenubunda San-Ongüsten köyünü almışlar ve Barragas 
şar 1 · · • 1 d" ·· ··nden ilerliyerek Valansiya eya tıne gırmış er ır. onu • • J 1• • 

ltalyan tayyare lerımn an ıyetı 
Roma 16 a.a. - Frankist'lerin Teruel ile Sagonte arasında ye-

. den il~ri harekete geçtiklrini bildiren İtalyan matbuatınm ls
nı. a' daki hususi muhabirleri İtalyan lejiyoner tayyarelerinin 
pany · b" d Eh 
piyadenin ileri hareketine müess1r.

1 
ı~ subr~tte yhalr ım ~e. ehnt~-

sa ile Barrakas arasında hükümtçı erın ır zır ı tremnı ta rıp 
ettiklerini bildirmektedir. 

Viyana' do 
Yahudilerin 
muhacereti 
Bedin, 16 a.a. - Havas ajansı~ın 

muhabiri bildiriyor: Viyana yahudıle
rinin hicreti oldukça seri bir şekilde 
devam etmektedir. . . 

Rheinfront gazetesi yah~dıle~ın 
her gün takriben 700 pasaport ıstedık
lerini bildirmektedir. Bunlardan 500 
ve a 600 ünün verilmesine muvafakat 
ediımektedir. Diğerleri ise alakadarın 
maliyeye olan borçları dolayısiyle ~e
rilmemektedir. Aynı gazeteye gor~ 
muhacirlerin büyük bir kısmı cenubı 
Amerika ile Kanada'ya gitmektedir-

ler. 

Bulgar gazeledler birliği yeni 
Bulgar matbuat kanununu 

prole lo edi o 
Sofya, 16 a.a. - Parlamentoya tev

di edilen yeni matbuat kanunu proje
sindeki şiddetli tedbirleri protesto 
eylemek üzere, Bulgar Gazetecileri 
birliği, anayasa mucibince sansürün 
ilgasını ve yeni kanunur. beşer huku
ku beyannamesinin mukaddes pren
siplerine uygun olarak tanzimini. ta
lep eden bir karar sureti kabul eyle
mi,tir. 

1 

Bazı gazeteler cumhuriyetçi
ler tarafından müdafaanın gev
şemek istidadında bulunmadığı
nı ihsas etmektedirler. 

f'ranko' culcırın tebliği 
Salamanka, ıs a.a. - Resmi bir teb

liğde ezcümle şöyle denilmektedir: 
Teruel cephesinde Valbona mıntaka -
sında Cencerrosas ve Calalizo kıtaatı
mız tarafından işgal edilmiştir. 

Sarrıon ve Manzanera mıntakaların
da birkaç kilometre derinlikte ilerli -
yerek Mas de Albentora'nm şimalin

deki Albentoza nehrini ge~erek Rubi
elos yoluna hakim bir vaziyette bulu. 
nuyoruz. 

Cuma günü tarafımızdan binden 
fazla esir alınmıştır. 

Dokuz frankist uıyyaresi 
diişii.rii.ldü 

Barselon, 16 a.a. - Resmi bir teb
liğde ezcümle şöyle denilmektedir: 
Sarrıon'un cenubunda düşman hatları
nı hafifçe ıslah etmiştir. 

Alcora ve Sueras mıntakalarmda 

cumhuriyeıtçiler Mas de Mato, Loma 
del Almo, Mas del Parchano'yu işgal 
etmişlerdir. Albentosa civarında cum. 
huriyetÇiler dokuz Frankist tayyares.i 
düşürmüşlerdir. 

Barselon, 16 a.a. - Şark cephesin· 
de §iddetli muharebeler cereyan et
mektedir. 

Mara dö Rubielos. Valbona arasın
daki hüıkümet cephc&i Frankistlerin 
Sarrion'u zaptetmelerine rağmen ya -
rtlmamıştır. Franki&tlerin ileri hare -
ketleri.ndc topçu kuvetleriyle tayya. 
reler büyük bir rol oynamaktaıdır. 

Albentosa cephesinde Sarrion'un 
cenubunda cumhuriyet avcı tayyare
leri 9 düşman tayyaresi düşürmüşler -
dir. 

Meşhud suçlar kanunu 
Sierra Espadan'ın şimalinde cum

huriyetçiler muvaffakıyetli mukabil 
taarruz yapmakta devam etmektedir -
ler. 

cinayetlere môni oluyor 
Adliye Vekilimizin muhtelif Adliye 

işlerimiz hakkındaki beyanatı 
(Başı ı. inci sayfada) . 

'lali adliyeden ticaret ve sanayı oda
larından birer kişi davet ederek gene 
bu heyet ile beraber adliye s~rayının 
Yapılacağı yeri tayin edecektır. Tah
riratımızda bunu da bildirdik. 

Meşhut su{:kır kanununda 
Meşhut suçlar. ~anununun. a.ğır ~~

zatı suçlara tatbıkınde ne gıbı degı
siklikler hasıl olacagını soruyorsu
~uz: Muhakim teşkilatında hiç bir 
şey değiştirilmemiştir. Yalnız meş-

hut su!rlar kanununun içine ağır suç
lar da konulmuştur. Biz her mücri
min süratle ceza görmesini istiyoruz. 
Cürüm büyük olsun, küçük olsun de
lilleri üzerinde iken derhal muhake
me edilmeli ve suçlusu ceza görmeli
dir. Yalnız ağır cezayı istilzam eden 
ıneshut suclarda tahkikat ve saire 
için üç gün kadar bir zaman kabul e-
dilmiştir. 

Noter ve avukatlar kanunun'da 
Yeni noter ve avukatlar kanunla

rında noter ve avukatların tasfiyeleri 
için hususi bir madde yoktur. Bu iki 
kanun o şekilde tazırlanmıştır kı bun
lar arasında fenalar zuhur ederse ka -
nun otomatik bir tasfiyeyi daimi su -
rette temin edecek mahiyettedir. 

kanunen umumi hapisanelerde ya
tırılrnası caiz olmıyan küçük mücrim
ler için Edirne'de bir ıslahhane açtık. 
ır ır seneden yukarı hapis cezası.na 

fllahkuın olan bu ceşit mücrimler bu 
ıslahha .. d , ·ı· neye gon erı ıyor. 
, ~dli tebligat için hazırlanan kanun 
layıhası nafıa, adliye, maliye ve büt. 

:le~ encümenleri tarafından tetkik e-
ılnıiş A h • ve Meclis'in umumı cyetıne 

arzedilebilecek bir hale gelmiştir. Ö -
nümüzdeki içtimada meclisten. ç~~a
cağını umuyorum. Bu kanunun ıyı ış
liyebilmesi için neşri ile meriyete gi -
receği zaman arasında bir sene kadar 
bir hazırlık devresi de konulacaktır. 
Şu hesaba göre kanun ancak bir bu.çuk 
sene sonra yürürlüğe girecek demek. 
tir. 

İşe göre teşkilat yapmak hususun
daki tetkiklerimiz epeyce ilerlemiş

tir. Yani adli teşkilata işi takip ettir
mek istiyoruz. Nere.de ne kadar iş 
varsa teşkilat da onunla mütenasip o
lacaktır. Bu tetkıklerimizin yakında 
bitecegini umarım." demiştir. 

Adliye Vekili gazetecilerin sualle
rine cevap verdikten sonra demiştir 
ki : 
"- Ben de size bir sual ve vazife 

vereceğim. Bu da memlekette ağır 
mücrimlerin eksilmesi için bu gibi 
suçlardan korunmayı ve halkı bunlar. 
dan nefret ettirmeyi gazetelerin mil
letin ve efkarı umumiyenin bir malı 
ha! 'ne getirmeleridir. Herkes bu gibi 
suçların azalması için ne düşünüyor -
sa bunları açrkça gazetelere, Vekalete 
yazmalı ve bildirmelidir. Nüfusumuzu 
arttırmıya çalışırken bu tenfir vazife. 
ıniı:i de hakkiyle yapmalıyız. Mamafi 
iyi bir yoldayız. Salaha doğru gidiyo
ruz. Meşhut suçlar kanunu bu salahı 
teminde büyük amil olmuştur. Çünkü 
büyük suçların başlangıcı ağız kavga
larıdır. Kavgalar büyüyünce cinayet. 
ter çoğalıyordu. Bir ağız kavgası ha
zan birkaç cinayete yol açıyordu. 
Meşhut suçlar kanunu bunları başlan
gıcında ezdiği için büyük cürümler 
de ya-vaş yavaş azalmaktadır.,, 

Segorbe sırtlarında cumhuriyetçile
rin ileri hareketi devam etmektedir. 

Muharebe sahası şimale doğru ya
yılmakta ve Yie Yine Rio Mi Jares 
civarında cereyan etmektedir. Cum
huriyetçiler kaybettikleri mevzileri 
istirdada devam e~ktedirler. 

Daladiye ile Çemberlayn 
arasmda samimi 

mektublar taali edildi 
Londra, 16 a.a. - Royter ajansı bil

diriyor: İngiliz hükümdarlarının Fa
ris ziyareti arifesinde Daladiye ile 
Çemberlayn arasında samimi bir li
sanla yazılmış mektuplar teati edil
miştir. Zannedildiğine göre, bu mek -
tuplar İngiltere ile Fransa arasındaki 
sıkı dostluk hislerini ve beynelmilel 
siyaset sahasında iki memleket arasın
daki sıkı birliği uyit etmektedir. Bu
nunla beraber resmi mahfillerde bu 
mektupların hiç bir yeni taahhüdü ih
tiva etmediği kaydedilmektedir. Hü. 
kümdarların seyahati her iki hüklimct 
merkezinde de büyük bir memnuniyet 
tevlit etmiştir. Bu itibarla bu mek
tupların t. atisi kadar tabii bir şey ola
mıyacağı söylenmektedir. 

Nasyonal sosyalizm 
propağandacıları 

Varşova, 16 a.a. - Baltık sahille· 
rinde kain Puk şehrinin mahkemesi 
Nasyonal - Sosyalist tahrikatı yap
mak ve yalan haberler işae etmek cü
rümlerinden dolayı Barz isminde bir 
almanı 57 ay hapae mahkilm etmiştir. 
Diğer cihetten Livo Lvov makam

ları 1938 de Berlin'de tabedilen ve .e
velce Almanya'nın işgalinde bulunan 
mnntakalar hakkında kasta müstenit 
mülahazaları ihtiva eckn Knovers 
Veltatlas ismindeki haritanın yayım 

ve satımını menetmişlerdir. 

Hughes ıeref ine 
verilen ziyaletler 

Nevyork, 16 a.a. - Hughes ve ar
kadaşları belediye dairesinde reis La
guardio tarafından parlak bir şekilde 
karşılanınrşlardrr. Metropoliten kulup
ta tayyareci ile arkadaşlarının şerefine 
büyük bir öğle yemeği verilmiştir. 
Yol üzerinde halk devrialem kahra. 
manlarmı şiddetle alkışlamıştr. 

Merhalesiz Markova 
Vladivostok seferini 
yapan tayyareciler 

Moskova, 16 a.a. - Merhalesiz Mos
kova - Vladivostok uçuşunu yapmış 
olan tayyareci Hokkinaki ve Bri
andinski, Moskova'ya dönmüşlerdir. 
On binlerce moskovalı tayyarecileri 
karşılamak üzere Merkez tayyare 
meydanına toplanmıştı. Resmi şahıs
lar arasında ağır. endüstri komiseri 
Kaganoviç, Hava kuvetleri kumanda
nı Loktionof ve Mareşal Budyenni de 
hazır bulunuyordu. 

Bu münasebetle büyük lıir miting 
tertib olunmuş, Kaganoviç, Hokkina
ki ve diğerleri nutuklar söylemiştir. 

1940 Olimpiyadı 
Finlandiya' da 
yapılacak 

Helsinki, 16 a.a. - Bayye - dö - la 
Tur komitesi, Enternasyonal olimpi
yat komisyonundaki Finlandiya de
legesi Kroguise bir telgraf çekerek, 
Japonya'nm 1940 olimpiyatlarını or
ganize etmekten vaz geçmesi takdi
rinde Finlandiya'nm bu işe memur o
lunacağını bildirmiştir. Krogius, Fiıı
landiya'nın bunu kabul edebileceği 

cevabını vermiştir. 

Halen Japonya, kati surette 1940 
olimpiyatlarından vazge9IliŞ oldu
ğundan, olimpiyat oyunlarının Fin
landiya'da yapılacağı muhakkak te
lakki edilehilir. 

Çekoslovakya hudutta 
seferberlik yapmadı 

Prag, 16 a.a. - Bu gün öğleden son
ra alınan membalarından çıkan bazı 

haberler, Çekoslovak hükümetinin 
hudut mıntakasında seferberlik ted
biri aldığım bildirmektedir. Resmi 
mahfiller, bu haberlerin hiç bir esası 
olmadığını beyan eylemektedir. 

Berlin'deki Çekoslovakya elçisi, bu 
gün öğleden sonra Hariciye nezare
tine giderek Çekoslovak hükümeti
nin hiç bir seferberlik tedbiri alma. 
mış olduğunu resmen bildirmiştir. 

Banker İnsul öldü 
Faris, 16 a.a. - Amerikan banker· 

}erinden Samuel İnsulun bu gün bu
rada metroda üzerine bir fenalrk gel
miş ve hastaneye kaldırılmıştır. ln
sul, biraz sonra hastanede kalpten ve
fat etmiştir. 

Nasyonal sosyalist 
partisinin bir 

toplantısı dağıllldı 
Zürih, 16 a.a. -- Demokratik, kato

lik ve sosyalist gençleri toplanarak 
tahrikçi Leon Hardt'ın riyasetinde 
aktedilecek olan Volksbund isminde
ki İsviçre nasyonal sosyalist partisi
nin bir toplantısına mani olmuşlardır. 
Kantmu esasi dolayısiyle federal 
meclisi içtimam menedilmesini isti
yen demokratik gençliğinin arzusunu 
yerine getirmediği için gençlik azası 
içtimaın yapılacağı salonu işgal et
miştir. Bunların azimkar vaziyeti kar
şısında Leon Hardt ile taraftarları 

büyük bir gürültü arasında çekilip 
gitmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Yük~ek Sovyet 

meclisi a~lldı 
Moskova, 16 a.a. - R. S. F. S. R. 

Yüksek Sovyet meclisi"nin ilk içtima 
devresi Kremlin'de açılmıştır. Cüm
huriyetin her tarafından gelen me
buslar, elçiler heyetinin, ecnebi ve 
sovyet basın mümessilleri de hazır 
bulunduğu halde açılmıştır. 

Stalin ve arkadaşlarının salona gi· 
rişi, şiddet)j ve sürekli alkışlarla kar
şılanmıştır. 

Meclis, reisliğe Merkezi Komite 
sekreteri J danof'u intihap et~iş ve 
sonra ruznamesini tesbit eylemiştir. 

İki japon tayyaresi 

düşürüldü 
Hankeu, 16 a.a. - Hankeu'nun gar

binde 18 japon bombardıman tayya
resine refakat eden 9 avcı tayyaresi 
çin tayyarelerinin taarruzuna uğra
mıştır. Çinliler iki japon tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 

Atlan tik scf erine hazırlık 

Dublin, 16 a.a. -=- Paris - Ligutnan 
Verso tayyaresi yaknda şimali Aıne
rika'ya yapacağı sefere bir ha.zll'lık 
olmak üzere Marailya'dan Foynes 
"İrlan'da" ya kadar bir tecrübe uçu'u 
yapmıştır. Tayyare üç dört güne ka
dar M~ya'ya dönecektir. 

Bir grev yerinde kanii 

hadiseler 
rGrenoble, 16 a.a. - !ser departma

nında ciört haftadan beri devam eden 
yapı amelesinin grevi dün bir hadise
ye sebebiyet vermiştir. Voiron civa
rında umumi iş konfederasyonuna 
mensub olmıyan kırk kadar amelenin 
çalışmakta olduğu bir inşaat mahal
linde amel murahhası bu işçileri baş
tan çıkarmak istiyen yüz kadar fede
rasyona mensup işçi tarafından teh
did edildiği zehabına kapılarak ekse
risi havaya olmak üzere birkaç el ateş 
etmiş, fakat mermilerden bir kaç ta
nesi grevcilerden ikisinin bacakları
na isabet etmiştir. Yaralıların sıhi 

vaziyeti tehlikelidir. Mütecasir yaka
lanmıştır. 

l
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ON ÇOCUKLU BiR AiLE 

Memlekete çok çocuk yetiştirmeş şerefli bir borçtur ve bu borcu du
~~nl.ar, çok ~ocuk sahibi olmanın verdiği zevki tadanlar yurdumuzda az de
gıldır. ~ugtinün çocuğu yarının büyüğü demektir. İleri Türkiye bugün 
kazandıgı çocuk nisbetinde yarın kuvvetli kollara ve kafalara sahih ola
caktır. Kalabalık ailesinin ortasında görülen babaları iftihar ederek bütün 
vatandaşlara tanıtmak istiyoruz. Yukardaki resim, Kastamonu muhabirimi
zin gönderdiği 10 çocuklu bir ailedir. Aile reisi Kastamonu nafıa miman 
B. İsmail Özbey'dir. 
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...................................................... 1 
TÜRKİYE BASINI .................................................... 

Kömür istihsalôtımızı 
artırmak zarureti 

SON POSTA'da Her gün sütu
nunda B. Muhittin Birgen yazıyor; 

"Türkiye'nin sanayileşmesi lazım. 
sa, Türkiye &anayiinin ucuz maliyet
le bol İstihsal yapması, eğer Türki
ye'nin iktısadi kalkmma siyasetinin 
temellerinden biri olmak icap edi. 
yorsa Türkiye'nin bol ve ucuz kömür 
istihsal etmesi lazımdır. Bir sanayi 
tetcbbüsünde maliyet üzerine daimi 
surette, bütün kıymeti ile tesir yapan 
maddelerden biri kömürdür; ,u hal
de Türkiye'nin fabrikası, demiryolu, 
vapuru kabil olduğu kadar ucuz bir 
fiyatla, kabil olduğu kadar bol kö -
mür bulmalıdır. 

Bu kaideyi cumhuriyet devletinin 
iktııadi teşkilat erkanıharbiyeıi pek 
ala biliyor. Bunu bildiğ de kömür 
istihsalatının arttırılması için devle. 
tin ötedenberi bu işlere kar§ı göster
diği alaka ile sabit olur. İkide birde 
Başvekillerimizin, lktısat Vekilleri • 
mizin kömür havzamıza seyahat et.. 
tiklerini ve her seyahatten sonra da 
kömürü çoğaltmak veya ucuzlat
mak bakımından bir takım tedbir
ler aldıklarmı görürüz. 

Vakıa, Türkiye'nin kömür istihaa.. 
latı eskisine nisbetle bugün çok yiik
selmiştir; fakat memleketin kömür 
ihtiyacatı da mütemadiyen artmak
ta olduğundan Türkiye kömürü Tür. 
kiye'nin ihtiyaçlarına tekabül ede
cek seviyede değildir; önümüzdeki 
her sene kömüre ihtiyacımızı arttı
racak olduğuna göre, gayet kolay: 
&atılabilir bir ihracat maddesi olan 
kömür istih&alatımızı ne kadar art. 
tırsak o kadar karlı oluruz. 

Fakat, madencilik de güç iştir. Ma
dende büyük istihsal, ancak biiyük 
tekniğin ve senelerce çalııma mahsu
lü olan kuvetli ihtisasın yardamile 
mümkün olur. Bizde büyük teknik ye

ni kuruluyor; kuvetli ihtisas da ancak 
zamanla elde edilir. Şu halCle bu itin 
halledilmesi de ancak tedriç ve zaman 
işi oiacaktr. 

lktisad vekilimiz bugünlerde ge
ne Zonguldak havzasında bir tetkik 
seyahati yapıyor. Bu seyahatin müıbet 
neticeler vereceğini ümit etmemek İ· 
çin elimizde hiç bir ıebep yokutr. E· 
rniniz ki Şakir Kesebir, mahallinde 
yaptığı ve daha da yapacağı tetkikler
le istihsalimizi arttınnak için ittihazı 
icabeden tedbirleri görecek ve bunla
rn birer birer ittihazını temin edecek
tir. Buna şiddetle de ihtiyaç vardır. 
Devlet demiryollarmuz bugün hariç. 
ten kömür idhal etmekte olduğu gibi 
yeni İ§lemeğe ba§lıyan fabrikalarımı
zın bir kı•nu da, kömür ihtiyaçlanm 
günü gününe tedarik gailesi içinde bu
lunuyorlar. 

Türkiye'nin her taralı bir başka tür
lü 'kömür hazinesine malik olduğu hal
de bunlardan §İmdiye kadar istifade 
etmekte geçikmi~ bulunmamız ne ka
dar acıklı ise bundan böyle istifadede 
geçikmemiz de o kadar teessüfe la
yıktır.,, 

1 KÜ{ÜK Dl~ HABERLER 1 
X Berlin, - Bir kaç zamandanberi 

Londra'da bulunan İngiltere'nin Ber
lin büyük elçisi Sir Henderson bugün 
buraya dönraÜ§tÜr. 

X Berlin - Hariciye nazırı Fon 
Ribbentrop yanında S. A. hücum kı
taları genel kurmay başkanı Luzta 
olduğu halde, italyan faşist milisleri 
genel kurmay başkam general Rus
so'yu kabul etmiştir. 

X Roma, - İspanya muharebelerin. 
de yaralanmış olan 353 İtalyan gönül
lüsü bu sabah buraya gelmiştir. 

X Belgrad, - Başvekil B. Stoyadi
noviç, Beld'de alman gençlik teşkilatı 
şefi Baldur Von Şirahı kabul etmiş
tir. 
XVarşova, - Bialistok'ta polis, 

garbi Rütenya komünist partisine mer
but bir komünist teşekkülünü dağıt
mıştır. Yirmi kadar işçi tevkif edil
miştir. 

X Roma, - İtalya'da ekmek fiyatı, 
21 temmuzdan itibaren, mmtakalara 
göre kilogram başına 15 ila 20 santim, 
yani yüzde on nisbetinde fazlalaşa
caktır. 

B. Metaksas Korfu'ya gitti 
Atina, 16 a.a. - Başvekil B .Metak

sas, yanında Kıral huzurunda yemin 
edecek olan yeni Adliye nazırı B. 
Tambakopulos bulunduğu halde bu . 
akşam Patras yolu ile Korfu'ya hare
ket etmiştir. 

'Musır kredi r onsiye 
tahvilleri 

. Kahire, 15 a.a. - Yüzde üç faizli ve 
lkramiyeli Mısır kredi fonsiye tah
villerinden 786.308 numara 50.000, 
1911 senesi tahvillerinden 56.421 nu
mara 100.000 frank ikramiye kazan
mışlardır. 



Tul an yağmurundan sonra 
Adil Akba. hummalı bir gayretle ar- betmİf ve bir kara balçık halini almıt
kadqmm evini temizletiyor, ustalar tı. Diz kapaklarına kadu ııvanmıı bir 
iıçiler ve halk her türlü vaaıtaları itçi elinde kürek itfaiye arabalarının 
kullanarak temelleri sudan kurtarma- yutamadığı tozlu ve çamurlu suyu 
ğa çalıııyorlar. temizlcmeğe ça)Jfıyordu. Su burada, 

RADYO 
Ankara: 

- Bu semtin en çok zarar gören oldukça yüksek seviyede olan aafal

sel basan yerlerde dolaşırken 
evi de burasıdır, diyorlar, çünkü Dik- tın üstünden apı§tır. 
men deresi hıf1Dını burada söndür- Biraz ileride dar bir sokağın batın
dükten sonra, artan suyu ile öbür da duruyoruz. Sokak içinde kapıların 
sokakları dolaımağa başladı. önünde, habire au tqıyan insanlar 

Bilil, evinin Dikmen'e doğru olan görülüyor. Batka zamanlarda bu ma
cepheainde büyük bir kapı yaptın- hallelerde gene ıu taııma faaliyeti 
yormuı. Sel bu kapıdan, ev sahibin- görülür, fakat çeımelerden küplere; 

Öğle Nqriyab • 14.30 Kantık 
netri:vatı - 14.50 Plllda turk muıi 
ballı: şarkıları - 15.15 Ajans haberleri 

Ak§am Nqriyatı: 18.30 Kaneık 
neıriyatı - 19.15 Tiirlı: muıilı:iıi ( . 
tin) - 20 Saat ayan ve arapça net 
20.15 Tiirlı: muıilı:iıi Handan) - 21 K 
rant: (Behçet Kemal Çailar) - 21.15 
dyo salon orlı:eatraaı: 1- Delibea: Pd 
fleura. 2- Haydn: Die Himmel er Sel bazı evlerin alt katlarını tamamen 

basmıştı, sular itfaiye kuvvetleri 
tarafından motörlerle dışarı çıkarılıyordu 

den evci girmif, daha sonra da inp- içeriden dıprıya değil ... 
atın mühendiıi girmek iatemit ama, Sağ tarafta dallı dallı kırmızı enta
zavallıcığın ayağı kaymıt ve mahzen- riai ıslaklıktan siyaha dönmüf, orta 
deki gölden güç bela kurtarabilmit- yaılı bir bayan kaldırımdan yarım 
ler. metre apğı olan, tek odacığını göate

Bu evin üstünde üç katlı güzel ve riyor, yolun beri tarafından o kapı
beyaz bir ev vard~r. Bu evde oturan- nın önüne geçmek için 20-30 adım 
lar üst katta oturanlar da eıyalarını ileriden dolaşmak lizım. Sokağın or
alt kata doldurmuı ve hep birlikte ka- taaı hali geçilemez bir haldedir. 
pılarını ldlidliyerek htanbura gez- Bayan Hatçe diyor ki: 

die ehre Gotten. 3- Suppe: Leichte 
Jerie. 4- Kalman: Grafin Mariza - ıJ 
jans haberleri - 22.15 Son. 

İstanbul 
Radyo proıramı cönderilmediii 
lı:on11l•mamııtır. 

Avrupa: 
Tufan yağmurunun sabahındayız. 
Şehirde dehıetli bir faaliyet görü

lüyor. Sokaklardan vızır vızır geçen 
itfaiye arabaları, moto-pomp'lar, gece 
au altında kalan yerlere yardıma ko
ıuyor, mahzenlerdeki suları emmeğe, 
cölleri kurutmıya, eıyalan kurtarmı
ya gidiyorlar. 
Yağmur gecesi bir arkada1 kamp 

yerlerini gezmit. ben de Y eniıehir'in 
Ye tehirin diğer kıaımlannın halini 
görmüştüm. 

Sabahleyin gazeteye gelince ilk ipm 
itfaiye müdürlüğünün telefon numa
ruını çevirmek oldu. İlk düdük seai
ni, müdürün sesi tamamladı : 

- İtfaiye müdürlüğü ... 
Bu telefon dün akpmdan beri itli

yor, evlerini au basan ankaralılar 
yardım istiyorlar. Ve müdür, alqam
danberi elindeki ·mahdut vuıtalan 

yağmur auyu toplamak için Ankara'
nın dört tarafına seferber etmittir. 
Şu dakikada belki garajda tek yardım 
vaaıtaaı kalmamıştır. 

İtfaiyeci moto-pomp iatiyeceğim 
diye ldcta çekingen bir dille konuıu
yor. Fakat ben : 

- Yardım ettiğiniz yerleri öğren
mek istiyorum: Hali devam ediyor 
musunuz? diye sorunca genit bir ne
fes alıyor. Ve bana Pqalartepesi'nin, 
Orduevi arkuınm, Fidanlık tarafından 
sokak, ev adresleri veriyor, bu evler
de oturanlam adlarını sayıyor : 

- Kızılay'm önünde, diyor, ıu da
ldbda arabamız su çekmekle mqgul
dilr. Bay Bilil'in inpatında, General 
Abdurrahman'ın yapısında da birer 
nsrtamız var. Mahzenleri bopltıyor
lar. 
w, .... ..._...., .... n-ıa 

adresi not alıyorum. Teıekkür edi
yomm. 

Arkaamdan telefon çalıyor. Yazı il
leri müdürümüz : 

- Gencomnan, diyor, bizim evin 
arkumdan gece yanaındanberi motor 
aealeri duyuyorum, hemen bir otomo
bile bin ve geL.. Su baaan verleri be
raber dolaplım. 

Dediğini yapıyorum. 
Jazım Özalp cadde~ tl tepeden 

inen suların ilk ve fiddetli hücumuna 
ufrıyan yer olmu§tur. Sokaklar kuru
muı, fakat bahçeler birer balçık yığı
nı halini almıt··· Pantolonlarını diz 
kapaklanna kadar aıvaımı ev reisleri, 
habire uğrapyorlar; ellerinde teneke
ler, kovalar, hatti maşrapalar milte
madiyen au tapyorlar, bofalbyorlar. 

52 numaralı ev mahallenin en talih
sizidir. Eveti köıede olmanın, belki 
de ilk defa zararını görmüı, fakat se
lin bütün suyunu mahzenlerine ve bi
rinci katına doldurmak suretiyle f e
dakirlık yapmıf, mahallenin öteki ev
lerini kurtarmıştır. 

Ust kat pencerelerinden korkak bat· 

Bir çok evlerin eşyaları 
tamamiyle harab oldu 

meğe gitmitler .. Kapıların kilidi ya- - Su ne zaman geldi,nereden gel-
bancılar girmeain diye tabii, fakat di, içeriye nereden girdi? Bu tarafı- OPERA VE OPERETLER: 
dün akıuıım Dikmen deresinin bir ko- nın pek farkında olamadık. Bildig· im Köln - 20 Brüksel - 20.10 Ko 

s- 20.15 Lan»aiı - 21 Roma - 21.40 H 
lu kendisini yabancı aaymamıt ve bü- bir ıey varsa salıncaktaki çocuğumun ıum ı 
yük bir laubalilikle bir cephesinin suyun içinde kaldığıdır. Kova ile so- SENFONİ VE ORKESTRA KON 

Pencerelerinden girmif, öbür cephe- kağa dökmeğe çalıttığım su dönüp LERİ: 9 Vi]Ellna - 10 Stokbolm - l 
d Münib - 11.30 Berlin - 12 Viyana - l 

ninkinden çıkmıt; içeride kalan a dolafıp gene eve geliyordu. Sabaha Könipberı _ 17 Oılo _ 17.15 llil 
kalmıt-·· lki evin etyaaı JU dakikada kadar su içinde oturduk. 18 Praı il - 19.20 Köln - 20.30 P 

1 

mi söktürmem. au deryası içindedir. Ne kimse gire- Fakat beterin beteri var. Bizim ha- 21 Beromünater, Laypaiı - 2l.45 ili 
Gök gürleyince göç nasıl olur? biliyor, ne de au bopltılabiliyor. limize gene bin tükür; bizim Nadide Rt;:~~r;r~:; 88.15 Köln _ 10•45 
Başka yol &!"arken karşımıza bir Kurtarılmlf e,ya hanımın evinde, yüzünüze güller li- romünıter _ 15.20 Viyana _ 15.30 

araba çıktı: Yük arabası •. Ağzına ka- Aynı semtte batka bir evin önünde ğım patladı. Evin içine dolmasın diye ılı, Sarbrülı:en 
d d ld 1 =-'- k d ğ lA w ğ t k d SOLO KONSERLERİ: 8.30 M ar eşya o uru muş, ,,_emJelcr, san- kurtarılmı• eıyalar gördük. Kadifesi a ınca ız agımın a zına ı ama ı-

Zeki 

1 
s 9.40 Praı il - 1 O Alman iıtaıyonlarl 

drklar, yatak, yorgan .. Belli ki biru tahtalaşmış koltuklar, Amerikan be- ğı şey kalmamıf, paçavralar yetme- 11.30 Köln - 13 Stokholm - ıs 
acele yüklenmiş, arabanın üstünde eı- zine dön.mü§ atlas yorganlar, çatla- miş te ayağını tıkamış bir saat öyle lı:en - 17 Varto•• - 17.05 Stokbolm -

b ki · Danıiı - 18.25 Viyana - 18.30 Kö ya pek palampoş duruyor. mıt ve tırtıklanmıt masalar, iskemle- e emış... ıa.35 Bresin _ 22.30 Stokbolm. 
Gencosman 

lar sarkıyor, gözler gök yüzünde; ha
fifçe serpelemeie bqlıyan yağmur 
akpmki tufanın feci habra,ını can
landırıyor ve : 

- Acaba yine mi ? 
Diye enditeli endiıeli biribirlerine 

bakıyorlar. 

Bu evin bahçesi sokaktan bir met
re ıa.<lar alçaktadır. Bahçe dolunca ev 
ada olmut. cadde ile münasebeti ke-
ailmittir. Evin içindekiler dıprıya 
çıkmak için, yolun açılmaa.ını bekle 
mitler; hali da bekliyorlar. Öyle ki, 
biz resim alırken üat katta oturan
lara ''geçmif olsun" misafiri geldi de 
eve giremedi ve sokaktan bağırdı : 

- Şükrü Bey mevkufiyet müddeti 
bitti mi ? 

Ve gülerek ili.ve etti : 
- Ekmeğe, auya, cigaraya ihtiya

cıruz var mı? Pencereden atalım. 
Mümtaz Faile Fenik, gayretli bir 

foto-röportör keailmi§, durmadan 
resim alıyor ve her au birikintiainin 
karpunda: 

- JIOftfel' 1"I fMt8"tıU, al1öl'. yatM 
bir sayfa yapalım. 

Fakat çok yorulduğunu görüyocum. 
içimden ''Foto Cemal'e bol keseden i
zin vermenin cezumı çekiyor,, diye 
dlltünüyorum. 
Yağmur taneleri bizi de korkutma. 

ğa bqlamıftı. Çünkü öyle ani bastır
dığına phit olmuttuk ki, timdi kup 
kuru gördüğümüz yolun biru sonra 
kudurmuı bir sele yatak olması ihti
mali her zaman vardı. 

- Aman hattı ricalimiz kesilmeden 
itimizi bitirelim, dedik. Fakat bu se
fer de 10kağın içindeki otomobili cad
deye çıkarmak mümkün olmadı. Se
bep, Doktor Rın'nm katla göz arasın
da kapıunm 6nilne kurdurduiu taş
tan settir. Doktor, dün gece sütten 
ağzı yandığı için, yoğurdu üflemeden 
içmek taraftarı görünmüyor: Şapka
sına ilk yağmur tanesi dütünce a.kpmı 
hatırlamıt. bir kaç itçi bulmuş, taı ge
tirtmit ve biz biraz ileride bahçesinin 
sulannı bofakan B. İamail'le konutur
ken Majino hattını kuruvermiı. 

- Kusura bakmayın, kendinize 
bafka yol bulun, dedi, ihtiyat tedbiri-

- E zahir, ev taşınıyor, diye dü- ler, cigara sehpaları... Tam o sırada kapının önünden bit- NEFESLİ SAZLAR: 6 Hambars 
şündük. Bütün bunlar selden evet, güzel kin bir kadın geçti. Bayan Hatçe Praı, Ştutprt - 11 Sarbrü1ı:en - l 

Faka · k l" b"l - Nadide hanım, dedi, beylere se- Ştutprt - 18 Praı - 19 Danaiı -t arabacının arkasmda, elinde- dötcnmiş bir evin ıymet ı mo ı ya- Könipberı - 20.30 Ştrazburı -
ki su destisiyle eşya nakline yardım tarı idi. nin evinin halini anlatıyorum. Budapeıte - 21.45 Droitviç. 

d ihtı. b" k d • bah · ·· u d geçiyoruz Bayan Nadide son izahı yaptı: ORG MUZ 10İ: 8.30 Laypaiıı -e en yar ar a ın : Bar çenın on n en . Franlı:furt - 11 Münib - 11.20 Köni 
- Görüyor musun oğlum, dedi, Çiçek namına bir kaç sefil saptan - A hanımcığım evimde hal mi - 11.30 Alman iıtaıyonlan - 14.30 

rahmet bizi ne hale kodu ? anlama- batka bir ıey görülmüyor. Akasya- kaldı ki anlatının? brülı:en - 15.30 Köln, Ştutprt - 1 

dık. O bir apartmanın zemin katını i- lar, gösterecek yüzleri kalmadığı i~in Hamamönün'de yağmur ıuların- ~.:!r~':1 ~riiıı:!!ı ~~calav, Londra - R 
pret etti ve : boyunlarını eğmiş, bahçenin hahne dan ehemmiyetli zarar gören evler HAFİF MUZİK: 5 Brealav - 6 ş 

- Şu evin, dedi, alt katında otu- bakıyorlar. Yağmuru yemeden evel Turan, Demirtaf, Gündoğdu, Koyun- cart - 8.20 Berlin - 8.30 Könipber 
bah k f"ld laleye kadar göz sokaklarındadır. 8.35 Hambarıı- 9 Alman iıtaıyonlan, 

rurdum. Gece yarısı neye uğradığımı- bu çe, aran 1 en nih - 9.30 Breslav, Hamburı, Köln 
zı bilemedik. Pençerelerin camları renk renk kokulu çiçeklerle süılü, Gazeteye dönüyoruz. Zarara uğrı- Bertin - 10.30 Danaiı, Köln - 10.45 F 
şangır şungur auığı indi, çerçeveler gölgeli güzel köşeydi. • yan hemşehrilerin çektikleri sıkıntı lı:furt - 11 Brealav - 11.30 Ştutprt 

s- d k" 1 d Berlin, Köln, Laypaiı, Münib - 12.25 
ardına kadar açıldı ve davetsiz, misafir Orduevi'nin arkasın a 1 ev er e ve korku düğümlenmit bir teeHür - 13 Brealav - 13.15 Stutprt _ 14 K 
kuş yuvası odamı dolduruverdi. Eşya- çok zarar gönnütlerdir. Alçak divar- halinde içimizi burkuyor. Her tabiat Münib, Viyana - 14.30 Alman iıtaı 
tarım gördüg· ünüz JU ufak tefegı· · sa- lar, kudurmuş sulara mukavemet ede- n, Frankfurt - 14.45 Hamburı - 1 

· al k t1 afetinden sonra di§leri gıcırdatan in- Berlin - 16 Brealav, Frankfart, Kôln, 
bahleyin dışarı çıkartıp kurutuncıya memit. sular, bahçelerı ve t a arı nipberı, Sarbrilken - 16.45, Pariı -

· 1 d" G 1 Abdur sandaki kin hislerini kamçılıyan o T 18 B ı· 18 10 L · ı kadar hal oldum. Rahmet tepede, ca- istili etmıt er ır. enera . • · - er ın - · •YPllıı -
ahman · t d "kı" bayan bar mukavemet edı"lmez kuvetten korku- Sarbrülı:en - 18.30 Praı - 19 Franld 

nımı başka dama, yükseklerde bir ye- r ın ınpa ın a 1 20 Sottenı, Viyana - 20.10 Berlin, 
re atıyorum. Allah, zemin katlarda o- motopompun mahzeni doldura!" suları yoruz. burı - 20.15 Franlı:furt - 20.45 Sto 
turanların yardımcıaı olaun... emmesini ıeyrediyorlar. Bu ınpatın - Tabiat, bizlere, insanlara kötülük b'ur!°.50 Oılo - 22.30 Berlin - 24 

- Amin, dedik ve zavallı seylibze- mahzenine dolan sular gece 180 aan- yapmıya niyetlenmiye görsün, onun HALK M0Z10t: a.10 Bresla• -
deyi, sokağın bqıııa kadar ti.kip et- timi bulmuştu. Uzun hortum, oradan karııaında aciz duymaktan batka, Franlı:furt - ıı Vi7ana _ 11.45 lliiaila 
tik. emdiği suları, caddey~ ~tıyo~ ve timdilik, hiç bir çaremiz yoktur. 19.0 Münib 

Gök gürleyince, goç·· böyle oluyor. caddeden de yerin dibınc geçıyor, Ankara'ya ve Ankaralılara ıeçmiı DANS 110Z101: 19 Breslav, 
- 22.30 Alman. istu7oalan -

8ıa Mqaapn ale•\.,t'liPh! .. .AıVAAk ka~-lu~-"'iiiıJıı----.~lft'!!~P',...,.,_ ... ...-.ıl./o~•ı..·MAP .... n~·· :::_-·~ ...... --.... -----4~-------------"""":'-l!'.tl 
da bir kadın hıçkırıyordu. ·Baiıtlda - anuımonu n 
belki de kızları - iki genç payan onu Fakat, Hama.mönü tehlikenin bü- • 
teselli etmek istiyorlar; fakat öfke- yüğünü atlatmıt- Evlerin mukav~- • Talebe d 
sini dindiremiyorlardı. metsizliği ve sokakların darlığı dil- kampın a 

- Ben mahvoldum, diyordu. Biz de ıünUlürae Yenitchir'in uğradığı 
kendisini teselli etmeğe çalıttlk. Ge- aeylibın Hamamönün'de çok daha 
ne suamadı. Fakat vakti ki karşısın - zararlı neticeler verebileceği anlaşı
da objektifi gördü, o zaman hıçkırık- lıyordu. Bereket versi~, •e!, yol_u bu
ların birdenbire sonu geldi ve yüzü- lamamıt·· Biz bile, selın ugradıgı ev-
nü sakladı. teri bulmakta güçlük çektik. 

Paplartepeainde Bilal Akba'nın Cebeci - Samanpazarı aafaltmın 
inpatında sel, mahzenle iktifa etme- kenarındaki kömür depoları, tufan 
mit ve birinci kat odalarını • yarım gecesi bir siyah göl halini almıftı. 
metre kadar doldurmu,tur. Aktam- Gece bu asfalttan otomobille geçtik; 
danberi itliyen motörler 3 metre yük- kömür suyu aysız gecede iki siyah ve 
aeklikteki mahzenin suyunu ancak zeki göz gibi parlıyordu. Sabahleyin 
bir metreye kadar indirebilmitler.. güneıin altında göl parlaklığını kay-

Dün aldığımız mütemmim malO.. 
mata göre yağmur geceai Solfaaol su
yu kenarındaki kamp yerinde, talebe
ler felakete büyük bir soğukkanlılıkla 
göğüa germişlerdir. Aakere yaklfU 
diaiplin ve ciddiyet sonuna kadar mu. 
bafaza edilmit ve kamp komutanlıiı 
kendine düıen vazifeyi takdire değer 
bir surette yapmııtu. Talebeler tam 
bir intizam dahilinde acylibın 100unu 
bcklemitlcrdir. 

Ani hadiaeler karıısında biılbuea 

.ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iL. askerlik hayatının icap ettirdiği va-- -

ısiae muwf fak olan deferH k~•• 
n tebrik etmek iatıeria. 

• 
Fırtınanın :Iİraate verWli' 
JKJrGrlar tetkik ediliyor 

Ankara. lfi a.a. - Ziralııt V 
dünkü fırtına ve dolunun memı_. 
ziraate yaptığı zararları tetkik 
mektedir. Ankara çivarmda y 
tetkikte bulunmak üzere 
dolqtırdmaıktadır. 

Bupn öğleden sonra bizzat 
pr civaı- köylerde bir tetkik d 
11na çıılanıftır. Aııbra civarında 
him bir zacu olmadığı tabi.tol 

E Vazan: Alem Tolatoi No: 152 E kar, sükfınet ve temkini kaybetmiyecı tuır. 
E E gençlerimizin bu hareke.ti yarın i~n, Viliyctlerden henüz c:nap ı 
: ~ daha büyük ve 1ümullü hidiaeler kar -. . 
: : ıısında türk gençliğinin elden bırak • 

E ~ mıyacağı birlik ve beraberlik hakkın· toprağın aııl münbit kmmı olan 
E : da bize tam bir fikir vermekıtedir. Oo- toprağında epey bir aıınma i § ı ları ve onların arasında bu havayı te • tır. 

------------------------------------------------------------~- -
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 E :ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

mukabilinde laa'yı sattı- Ne bekli· nı ıubayları çevirmiş oldugu halde E E - Mükemmel - Emirlerinizi mem- yaz. Para istemeyiniz... Bir 
yonunuz? Bizzat Deccal, kütükler O- kabul eıti. Aııaaaaın ctraunua herkes E : nuniyetle yapacağız. daha iç, muhterem zat ... 
zerinde iki gemiyi sürüyerek size çubuk içiyor, sivrisinekleri çubukla- E E - Öyle ise aıhatime iç, Andrei De- Eylül ayı sonunda, Naia 
doğru geliyor... Hepinizi domuzlar rının dumanı sayesinde kendilerin- E E niaof. rında üç ordu birleıerek Not 
ıibi üatilate yığıp doğruca cehenne- den uzakla9tırıyordu. Arkasında ke- = E Bir kalay çanaktan Petro bir bar • zerine yürüdüler. Eski kale bit 
me götürecekler. Ruhlarınızı kurları- fit elbiaeai, bafında kalpakla bu pr- 5 : dak rakı doldurup usul veçhile ba~ı cık üzerinde, Neva'nın ar 
nız; Andriutka Denisof'u dinlemeyi- bilz adamı gören çar gülümsedi: 5 : ile selim verip ona uzattı. Den.isof tam Ladoga ıölünün çıkıt no 
niz •.. " - Merhaba. Andrei Denisof, ne E : saıardı. Açık renk ıözleri parladı. da idi. Gemiler nehrin iJr.i kol 

Andrei Deniaof, itin kötülettiğini, haber? Kendinizi bili, iki parmakla 5 E Fakat edeple ayağa kalktı, ağır atır, ancak kale önünden. top namı 
Nektarii'nin kendilerini diri diri ya- iatavroz çıkararak pmımdan koru- : E genit bir kol hareketi ile ve iki par- nın iki aajen ilerisinden aıeçcbi 
kacak talipler bulacağını anlıyarak yar musunuz? : :; maltla haç itr.eti yaptı. Bardaiı aldı di. 
hücresinin penceresinden bağıra baiı Deniaof, çarın verdiği iprete ita- E : (Petro ona sert sert bakıyordu). Son Kıtalar, Notıeburı önündeW 
ra Stareçi payladı: "Muhakkak ki ti ·· ·· d 12... - : damlaya kadar içti. Kalpagw ını ıl'ıkar- d ald 1 
Nektarii, sen, çukurunda deli oldun. a e masanın onune otur u. __,.ını çe- = E :s a mevzi ı ar. Çok alçaktan 
Kafanda bir tek fikir var: Herkesi virmekaizin, çubuklardan çıkan du- : : dı. Kmnuı dudaklarını sildi. bulutlar arasından taf kuleler, 

mantardan ancak çekinerek ve Petro' : : - İyiliğinden dolayı ıana ıe-k- ruti rıtırlardaki fırıldaklar diri diri yakmak... Bütün cihanı sen - - - Y- ~ 
memnuniyetle yakabilirsin ... Çar bize nun ıözleri içine dürU.tçe bakarak: 5 E kür ederim. yordu. Kalenin surları öyle 
biç bir fenalık etmez. Allabın takdi- - Petro Aleksiyeviç, pek muhte- E 5 - Şimdi de biru tütün iç. ve öyle aağlamdı ki burun 

i . b 1 d 1. · Pi rem hükümdarımız, bizler bu vahşi : : Petro ona çubuğunu uzattı. Bu ae- tabyalar ve takanüp herMılclclelr't 
r 0 ıse ura ar an ge ıp geçsan... - yerlerde yep y-ı· bı·r hayata atıldık. =- : f De · rohulara gelince; acn bayatın müdde- .. .u : er n1110f'un gözlerinde hafif bir eden ukerler bunlara bakarak 
tince benden fazla pirou yedin.. Bi- Buralara basit insanlar kotup geli- i ~: gülümaemeye benzer bir ,ey belirdi. kiyorlardL Demek ki Nov 
zim de bildiklerimiz vardır: Çukuru- yordu. . Onları tatlı sözlerle ve buan mek için atölyeler. Madenler. İyi de. rın için sana dank li.zımdır. Bize de- Hiç tereddüt etmeden çubuğu aldı. kı vaktiyle bunları meydana 
na tavukları getirenler kimlerdir? da korku ile itaate aevkediyorduk. .. mircilerimiz ve madencilerimiz var. miranelu, demir ocakları kurabilecc- Petro bir hareektle bunu bertaraf ot- ken kaleye Oreplc - küçük 
Çukur tavuk kemikleriyle dolu .•• " Eğer bazaıı onlar aenin adınla da kor- Benzerlerini Tula'da bulamazsın.. ğimiz yeri göeter. Demirimiz Tula'- ti. - Ve yerleri (sanki hiç bir fCY ol- adını, llel't olduiu için ve~ 

Bunu itilen bazı müritler hemen kutuluyor idi ise, rica ederim. bunu Petro Alekliyeviç artık plmüyor- daltinden ucuza mal olur, ve daha i- maDUf gibi devam etti) .•• Maden bu- Şimdiki halde ıurlar üzeri.ııds 
çukura kottular: Filvaki orada topra- unut. Her büyük te9ebbilsün hatAla- du. Buralarda hangi madenlerin bu- yidir... lacağınız yerleri kazıklarla tetıbit c- le görünmüyordu. Kül renci 
ğa gömülmüt tavuk kemikleri bulun- rı vardır, unutmak gereken hatilcı- lunduğunu sordu. Denisof demir bu- - Sahimi? Siz kaç kitisiniz? diniz, genitliklerini ölçünüz ... Ve l&Vet verici bulutlar kurıun 
du. Bu herkesi hey.ecana verdi. And- rı... • lunduğunu, Onega gölü ve hatti Po- - Erkek ve kadın, bef bin iJÇi... sonra, :Moakova'ya, Viniüa'e yazınız üzerinde ıürüniiyordu. F. 
rei Denisof gizlice manastırdan çı- Petro aordu: veneç civarında bir pud cevherden - Peki, ıize ne yapabilirim? Çifte Ne bu endüatriye ve ne de bu ocak- ıatonun yuvarlak kulesi ü.a' 
kıp sağlam bir ata atladı ve onu dört - Peki timdi ne yapıyorsunuz? yarım pud demir çıkarıldığını söyle- vergi veriniz ve isteraeniz paımakLı lar üzerinden vergi almamasını ken- ralm anlanlı sancağı yiibel 
nala kaldırarak orduglh atetlerinin - Şimdi, pek lütufkar hükümdarı- yince çubuğunun dumanlarını UYur- veya yumrukla istavroz çıkarınız.. disinc söylerim - On aene müddetle. top ağır ağır ve biı' plle •ilk 
ıııklarını, at kifllemelerini ve boru mız, işimis iyi ptllyor. Ziraate mü- du. - Mutabıkız, mutabıkız- (Deniaof kqlarmı kaldırdı.) ~mı? takarrup siperleri önüne, eaıntlllll 
seslerini kendine rehber ederek ne- aait bet yüz dcaiyatin toprak, ve bir - Öyle ise benden ne bekliyoRu- - Poveneç'e müteha•ıs itçiler, iyi Öyle iae on bef sene diyelim. Fiat hu- raama düttü. şu halde iweÇl 
bire, çar kıtalarının çadır kurmut ol- o kadar da çayır ••• Yüz yirmi ineklik nuz, Eski - MUmin'ler? marangozlar gönderiniz. Bana büyük suaunda uzl&fllır. Hemen ite batla- bı kabul ediyorlardı. Neva'nlll 
dukları yerlere doğru ilerledi. bir sürü. Dalyanlar, tütsü balığı yap- Deniaof dütünüp cevap verdi: aandallar - bCf yiiz kad-.r aandal - yınız - Gecikmeden. Sana adam, ve bili, kalenin ardı, iyi tahkiın 

Petro, Deniaof'u, çadırında, etrafı- mak için atölyeler, deri ve yün itle- - Pek lütufkar hükümdar, kıtala- lbmı... diğer ıeyler lbım oluraa ViDıi.üa'c (Somı 
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Kömür havzası İçin mühim kararla 
İktısOt V ekilimizin Zonguldak seyahatinin müsbet neticeleri 

Havzada istihsal 939 ydında 
2.450.000 tonu bula<aktır 
(Ba~ı 1. inci say/ada) 

ketle sermayeleri 20-50 bin lira, is
tihsalleri 10-350 bin ton arasında de
ğifcn 8 kadar hususi tir ket vardır. 

Havzada istihsal millileştikten ve 
ımilli tirkctler vasıtaaile raayonali
zaayon bafladıktan sonra sermayele
ri esaslı tanrimler yapmııya müaaid 
olmıyan bir kaç küçük itletme de or
tadan kalkmıştır. 

Büyük tirketlerden Etikömür aynı 
zamanda Zonguldak limanını işletir. 
Kömürif, İstanbul'dan sonra memle
ketin en kudretli olan elektrik san-
tralı ile havzanın elektrik ihtiyacını 
temin eder. (Bu santral 937 de hav
zaya 21 milyon saat kilovat cereyan 
ftrmi,tir. Türlriş 2 milyon lira ser
maye ile türk sömikok fabrikasını 

tevsi suretile havzaya dünyanın en 
geni' aanayiinden birini sokmut. bu 
suretle hem meml~ket sanayii, hem 
de milli müdafaa ihtiyaçları için is
tihsal yapmıya ba§lamıttır. 

Sömikokun İenelik istihsali 55-60 
bin ton antraaittir, aynı zamanda 
muhtelif niabetlerde ayrıca havagazı, 
ham katran, kreozot, zift, krizol, 
bam benzol, tayyare benzolü, motör 
benzolü, ağır benzol istihsal etmekte
dir.) 

İtalyan şirketi yalnız kömür istih
sal eder. 1937 de lave olarak Etikömür 
420, Kömürit 320 bin ton, kısmen li
ve olarak da Türkkömür 340, Türkiş 
280 bin ton kömür istihsal ctmi9ler
dir. 

Eğer havzada inki§af mahdud ve 
bir taraflı kalırsa o zaman bu az ser
mayeli ve iptidai teşekkülleriyle 
kanuni mecburiyetlere intibak ede
memek yüzünden hükümet tarafın

dan işten menedilecekler, yahud bun
lar pek pahalıya mal olan istihsalleri 
ile diğerlerinin yanında ayakta dura
mıyacakları için kendiliklerinden yı
kılıp gideceklerdir. 

Muhterem lktısat Vekili bu 
seyahatinde bu gayri tabii ayrılı -
iın kati olarak ortadan kaldırıl • 
maaı, bavzanm ekonomik vahde -
tini idari bir vabdetle teyit ve 
takviye etmek kararını vermiıtir. 
Karar, lktısat Vekili 22 temmuz
da sergiyi açmak için latanbul'a 
geldiği zaman madencilerle bera. 
ber yapılacak bir toplantıda tek • 
rar cözden geçirilecek va kati bir 
neticeye bağlanacaktır. 
Şakir Kesebir'in kanaati şudur: 

Kömür sanayii artık kii<;iik 
bir iş olmaktan çıkmıştır ve 
bunun büyük bir iş olduğu e
esasına göre tedbirler almadan 
havzada faydalı olarak hiç bir 
teşebbüsü realize ctmcğe im
kan yoktur. 

400 milyon ton kömii r var 
Havzada bugün jeolojik tetkikatı 

kısmen ikmal edilmiş mıntakada 400 
milyon ton kömür vardır. Ve bu kö
mürlerden 120-180 milyon kadarı Eti

Havzanın umumi istihsali 1939 kömür'ün, 30 milyon kadarı Kömüri-
i~in 1,900 bin ton kadar tesbit ~dil- şin, 20 milyon ton kadarı kilimli da
mi§ti. lktısat Vekilinin bu son hil Türkit'in 20 milyon ton kadarı 
tetkiklerinde istihsalin 939 i~in da Türkkömür'ün işletme sahaları 
2,200 bin, 940 için 2,450,000 e 940 tan dahilindedir. Fakat havzada M. T. A. 
sonra da IJer yıl •~ ,,._... W.con ya balb Jeolojl Bn•ttttıtıu ço1r yakın 
arttırılmak suretiyle S milyona çı - zamanda açıldıktan ve bu enstitü hav
karılması esası .bbul edilmiftir. zanın hakiki kıymetini tesbit ıçın 

latibaal havzada raeyona.lizaayon için tetkiklere batladıktan sonra, havza
alınaıc&k tedbirlerle muvazi bir suret. nın hakiki kömür servetinin 2-2,5 
tıe artacaktır. Şimdiye kadar havzada milyara kadar çıkacağı kuvetle tah
kıamen ecnebi firketlerin bir taraflı min ediliyor. 
çalıfmaları, kısmen de küçük itlet- Havza kömürlerinin kalorisi en 
melerdeki sermaye azlığı yüzünden yükıefi 8000-8200 e kadar çıkmak ü
asgari verim seviyesinin üstüne çıkı- zere vasati olarak 7000-7800 arasında 
lamamıftır. Bilhassa imparatorluk tahavvül eder. Bu, beynelmilel en 
devrinde havzanın faydalı tarzda it- yüksek kudrettir. Bu faikiyet yüzün
letilmesi için zaruri olan bilgilerden den havza kömürleri bilhassa Akde
ve bu bilgileri tatbik aahaama intikal niz havzası memleketlerinde tercihan 
ettirecek aiyaai, iktısadi istiklil~n aranmaktadır. 

mahrumiyet havzada, havzanın yük- Amele meıele8i 
sek iktısadi menfaatleri aleyhine, İktısad Vekili'nin havzada tetkik 
ve büyük bir kıamı ecnebilere ait ol- ettiği belli başlı işlerden biri de ame
mak üzere, bir takım hukuki mselele- le meselesidir. Havzada istihsali u
rin te§Ckkülüne, ve bu hukuki meşe- cuzlatmak ve arttırmak için mütehas
leler havzanın tehlikeli bir tarzda sıs ameleye ihtiyaç vardır. Şimdiki a
tabribine sebep olmuttur. Eğer hav- mele, yüzde 15 ili 20 si daimi olmak 
zada bugün bile mevcut büyük küçük üzere muvakkat köylülerdir. Bunlar 
te9ekküller, bu teıtekküllerin ayrı ay· havzaya muayyen bir ihtiyaçlarını 
rı menfaatleri lehine değil, havzanın kartılıyacak kadar para kazanmak, 
mütterek menfaati lehine bir idare- meseli vergisini vermek, çok muhtaç 
de tevhid edilemezse, havzada gerek olduğu çok zaruri fakat basit ihtiyaç 
aacari masrafla iıtihsal idealini, gc- Cfyasmı alacak kadar bir parayı elle-. 
rek havzanın mütekamil teknik istia- rine geçirmek için gelirler. 15-20 
ınarını realize etmek mümkün olamı- gün, en çok bir, bir buçuk ay kadar ça-
yacaktır. lıtırlar, muhtaç oldukları parayı al-

lıtih.Md maara/ları niçin dıktan aonra da derhal dönerek köy-
artıyor ? lerine giderler. 

Amelede ew.ıs itibariyle işçiliğin mu-
Su günkü halde havzada biribiri ayyen vasıtları yoktur. Kabıliyet var-

hususi memurlar gönderilmek ıartile 
ancak 13.800 kiti getirilebilmiştir. 

Bunda şüphe yok ki köylü amele
nin ananevi kanaatkarlığının da te -
sirleri vardır. Asırlardan beri muhte
lif ekonomik ve sosyal sebeplerin te
sirinden ihtiyaçları bir çok asgarinin 
üzerine çıkamıyan köylüler kazanca 
karşı oldukça alikasızdırlar. Kazanç 
ihtirası, hatta arzuları bile yoktur. 
Havzanın amele toplamak için al

dığı bu tedbirler işçilerle iş verenler 
arasında, iş aleyhine bazı psikolojik 
tezahürlere de sebep olmaktadır. 
Havzanın kendisine olan ihtiyacını 

anhyan amelede biraz müstağni bir 
hal vardır. 

Bu istiğna ihtiyaçları dolayısiyle o
nu havzaya gelmekten tamamen men
etmiyorsa da havzada çalışma tarzına 
oldukça menfi tesirler yapıyor. O iş
letmenin kendisine muhtaç olduğunu 
biliycr. Az çalıtıyor, canın isterse de
mese bile böyle der giö• bir hal alı-
yor. 

Amelenin iş aleyhine olan bu psi
koloJık tezahurlerınc.ıe, amele mes.:
lesının şurada burada, vakitli vakit
siz, yerıı yersiz muhtelif şekillerde 
konuşulmasının da tesirleri vardır. 

Havzada aldığım rakamlardan biı i 
de şudur: 

iş kanununun ilk neşredildiği gün
lercıe amele başına randıman birden 
750-830 dan 400-500 e kadar duşmüş, 
kanunu bir taraflı ve daima kendi le
hine tefsire çalışan amelenin randı
manını arttırmak için oldukça uzun 
bir vakit geçmiştir. 

Muvakkat amele sistemi havzada a
mele lehine büyük ,eyler yapmıya da 
imkan vermemiştir. Havzaya 15-20 
gün, bir ay 9"lıpaıak •• p1-k .., 

meleye ekonomik zararlara katlanma
dan faydalı olarak neler yapılabilir? 

Bunun tipik misalini amelenin, 
Türkiş'te, kendi lehlerine yapılan 

sosyal tanzime intibak için gösterdik
leri mukavemetlerde bulmak kabildir. 

Ameleden bir çoğu günlerce (içim 
gidiyor) diye kendilerine 7.5 kuruta 
verilen üç tabak yemeği yememif, el
biselerini etüve, kendilerini banyoya 
sokmak için haftalarca ameleaiz kal
mak tehlikesi göze alınmıttır. Bazen 
de amele gece ıomyalı karyolaların

dan çıkmışlar, yataklarını yere serip 
onların üzerinde yatmışlardır. 

Türkiş'in havzada amele için yap
tığı teşkilat birçok bakımlardan kanu. 
nun iş verenlere tahmil ettiği mecbu
riyetlerin üstündedir. 
Şüphe yok ki sosyal tanzim bizde 

köylünün normal hayatını zorluyor. 
Bedava bile olsa masada yemek yemek 
her gün işten çıkar çıkmaz yıkanmayı, 
dahııi elbise giymeyi, yattığı yerde 
sigara içmemeyi, yüksek sesle konuf • 
mamayı, onun itiyadını zorladığı için 
katlanJması güç bir külfet telakki e • 
diyor ve tam bu yeni hayatına intıbak 
ederken on beş yirmi gün sonra itini 
bırakıp köyüne gidiyor. 

leceklerdir. Havzada mütehassıs ame
le ailelerinin yapacakları ziraat, saha. 
yı tetkik edecek mütehassıs ziraatçi -
lerin tesbit edecekleri esaslara gore 
en faydalı ziraat olacak, toprak sayi 
azami istifadeye göre tanzim edile. 
cektir. Bu tarzın büyük bir sosyal 
faydası da, amelenin aynı zamanda 
toprağa bağlı kalmasıdır. 

Haıvzada bekar ve muvakkat amele
ler için de en ideal bir şekilde teşki. 
lat yapılacaktır. Türkiş'in birkaç sene 
evel yarım milyon lira kadar sarf ede -
rek ve oldukça büyük bir işletme ve 
idare masrafını bütçesine koyarak 
tanzim ettiği amele teşkilatı banyo, 
etüv daireleri, amele dersanesi, amele 
ve memur çocukları için mektep, lo. 
kanta, kahve ve dört büyük pavyon -
dan müteşekkil 1200 yataklı amele 
sarayı yalnız memlekette değil, amele 
işlerini en iyi tanzim eden memleket. 
lerde bile yapılan işlerin en muvaffa -
kıyetlisi sayılabilir. Kömüriş aynı 

teşkilatı kendi sahsında yapmıya baş. 
lamış, birinci partide bekar amele için 
900 kişilik pavyonlar, evli ameie için 
de bahçeli 60 ev yaptırmıştır. Bu evle· 
re her sene altmııar ev ilave edilecek. 
tir. Etikömür de aynı tesisat için ha -
zırlıklarmı bitirmiştir. 

Havzada mütehassıs işçi yetiştir

mek için ayrıca ve derhal mahalli mü
hendislerin idaresinde maden tatbikat 
mektepleri açılacak, bu mekteplere 18 
yaşından küçük çocuklar alınacak ve 
bu mektepleri bitirenler müteh .. ssıs 
amele ve maden çavuşu mektebinin 
namzetleri olacaklardır. İktısat Ve. 
kaleti memlekette şimdilik yalnız 
maden çavuşları ve bunların biraz da
ha fevkinde orta dereceli fen memuru 
yetiştirmek için tedbirler almak ka. 
rarındadır. Yüksek maden mühendis -
liği tahsili için evelce memleketimiz • 
de yapılan tecrübelerden pek arzu edi
lir neticeler alınamadığı ve yeniden 
mükemmel bir yüksek madenJllektebi 
tesisi de pek pahalıya mal olacağı 
için talebenin Avrupa'ya gönderilme. 
sine devam olunacaktır. Halen Avru -
pa'da maden ve sanayi mühendisliği 

tahsil eden 200 genç ve memlekette 
WMNI .-..n ı,ıut-.de ?1~ ıoa-. 
den mühendisi vardır. 

Sıhi imdat tef kilatı 
lktıaat Vekili havzada iken tesis ve 

idare maarafı şirketler tarafından te
diye ve deruhte edilen sıhi imdat teş • 
kilatının açılma merasimlerine reislik 
etti. Bu tesisler ocaklarda mutat ka
zaları önlemek için yapılan beynelmi. 
lel teşkilatın en genci olduğu için en 
mütekamilidir. 

Zonguldak'ta amele için yapılan it· 
lerden bir de amele birliği tarafından 
teaia edilen hastahane ve iki doktorlu 
dispanserlerden mürekkep 198.000 li. 
ra bütçeli sağlık tetkilatıdır. Hasta
hane ihtiyaca göre 80 e kadar arttırıl. 
mak üzere 60 yataklıdır. Masrafını 

zamanı, boşa israf ettiği siyi tasarruf- riktirmeyi göze almadan istihsal y 
tur. mıya imkan yoktur. Vekil, bura 

İktısat Vekili Zonguldak'ta amele yaptığı tetkiklerden sonra en m·· 
meselesini bu esaslar dahilinde tetkik hal tarzı olarak Kozlu'yu biri 1400, 
ve yukarıda hülw ettiğim tedbirleri ğeri 400 metre uzunluğunda iki tün 
tesbit etti. ve 5 • 6 kilometre uzunluğunda bir d 
Teknik ve ıoıyal tanzim işleri miryolu ile Zonguldak'a bağlam 

Havzada teknik ve sosyal tanzim karar verdi. Bu kararını hüku··mc::.-• 
işinin havzanın millileşme&iyle muva- tasvibine arzedecektir. 
zı bir tempoda inkişaf ettiğini ve inki. Zonguldak liman tesisatı eMi 
gaf edeceğini konuşmak, bilinen 'ey- bugünkü ihtiyaçlara göre gayri kafi 
leri tekrarlamak olacağı için biraz sı- dir. Bunun için kömür istihsal mc 
kıntıhdır. Türkiş ilk olarak havzaya kezleri bir taraftan geniş hat ile r 
girmeden önce havzada amele ve tek. na bailanacak, limanın bazı tes· 
nik tanzim meselesi diye bir mesele değiştirilecek, sabit vinçler yeri 
yoktu. İlk devirlerde ecnebi şirketler yüksek kudretli iki müteharrik vi 
ameleyi devletin yardımı ile orta çağ alınacaıktır. 
kürekçileri gibi zorla topluyorlardı. Çatalağ:n'nda liman 
Normal mesai 14 - 18 saat idi. Ve ek- Bundan başka bir de Çatalağzı'n 
seriyetle amelenin işini bitirdikten bir kısmı askeri, diğer kısmı iktı 
sonra dahi ocaktan çıkmasına müsaa. olmak üzere büyük bir iç liman t 
de edilmezdi, kazalar ödenmezdi. Bir- tasavvuru vardır. Limanın askeri k 
çok küçük teşebbüsler amele günde- mı icap ettiği ve lüzum görüldüğü 
liklerini doğru dürüst vermezlerdi. man yap:lacaktır. Şimdilik sadece 
Müteşebbisler ucuz istihsal için üc. ha tesbit olunmuştur. iktisadi kı 
retten ve tesisattan tas<ı rruf ederler senede 6 milyon ton kömürü kolay 
bir taraftan ameleyi, diger taraftan tahmile müsait l'ır kabiliyette olac 
da havzayı tahrip ederlerıli. ur. Bu kısmın avanprojelerini İktı 

Ecnebi şirketlerin ve di6er hus•ısi Vekaletinin elektrıfikasyon bür 
teşebbüslerin bugün havz ... u..ı h.iıa gö- ~~zırlam~şt.r. Tetkik!er devam ediy~ 
rülen tesisatları tahta çıUet içinde ve ~ı~ıanın ınşasına kütı surette karar v 
bol gölgeli ağaçlar arasınua tip.k , rılırse Kozlu ve Zonguldak madenle 
müstemleke saraylarına bcnzerclı. uı- bu limandan istifade edeceklerdir. F 
şarıda en derin bir sefalet, içeride göz k~t. limanı~ inpsına ~arar ~.erilse. da 
kamaştırıcı bir debdebe ve refah. hı ınpat bırkaç yıl surecegı ve 1 

Havzada amele için bir hastane ancak 3,5 yıl sonra açılabileceği iç· 
yapılması meselesi ilk defa Büyük İktısat Vekaletinin bu zamanı tela 
Millet Meclisi 'nde 1920 tarihinde ko- etmek ve bu müddet içinde havz 
nuşulmuştur. Havzanın teknik ve sos- artacak istihsali tahmil imkaneızlı 
yal tanzimine ilk olarak 1926 da Tür. yüzünden semeresiz kalmıya mahk 
kiş başladı. 1938 de İktisat Vekili hav. etmemek üzere Zonguldak'ın tanzi 
zayı ideal bir şekilde rasyonalize et_ ne karar vermesi de muhtemeldir. 
mek için havzada tetkikler yaptı. Çatalağzı limanının tesisine kar 

verilir ve bu karann tatbikine batla 
Linıan işleri nırsa burada istasyonun karşısınd 

İktısat Vekilinin havzada birinci sahaya Karabük ile pek sıkı bir alik 
planda tetkik ettiği meselelerden biri ı sı olan hamızıkibrit fabrikası kuru 
de liman işleri meselesidir. Vekil, I cak, Kozlu'daki santral takviye edi 
mütehassıalarla beraber Zonguldak ve rek ihtiyata ayrılmak suretiyle hav 
Kozlu limanlarını en küçük teferrüa- nın büyük elektrik santralı da bur 
tına kadar tetkik etti. Ayrıca teaiai kurulacaktır. Santral işinin liman te 
düşünülen Çatalağzı liman aahasmı siaatından evci baflaması da m ... __, .. -ı 
acadi. au tetki.lü~rdc bi& de bw~ IJ!~ """!· ...... _.,. ·--

duk. avZ<lnın ilirek ihtiyacı 
Kozlu'da liman tesisatı, menderek 

yoktur. Bu limanda tahmil itleri gün
de 3 - 4 bin ton araaında olmak üzere 
deği:ıir ve it günü havanın müsaadesi. 
ne göre senede (200) günü geçmez. 
Kozlu demiryolu ile 6 kilometre uzak
ta olan Zonguldak'a da bağlı olmadı -
ğı için burada senenin geri kalan 160 
dan fazla gününde büyük stoklar bi. 

İktısat Vekilinin havzadaki tıetk. 
lerinde intaç ettiği işlerden biri 
havzanın gittikçe artan ve güçl 
direk ihtiyacını karşılamak iç.in te 
1i tauvvur edilen 300.000 lira se 
yeli limitet bir ıirketin bir aıı e 
kurulması ve işe başlamasıdır. Şi 
ti madenciler kuracaklardır. Stat .. 
hazırlanmıştır. 

Önümüzdeki temmuz'da 
faaliyete girmiş olacak 

tamamen birlik öder. Birliğin iradı a
melenin kazancından ödediği nisbette 
yaptıkları ilavelerden ibarettir. Birlik 
hastahanesinde hasta maden işçileri 

ile bunların haata ailelerine bakılır. 
Birlik ayrıca tedavi esnasında çalııa • 
mıyan has.taların gündeliğini öder ve 
madenlerde çalışamıyacağı doktor ra
poriyle ıabit olan ameleye çalıştıkla. 
rı müddete göre gündeliklerinin üç, 
dört aylığını ikramiye olarak verir. 
Madenlerde vuku bulan her türlü ka -
zada ölen amelenin aileıı.i formalites.i 
hukuk mahkemelerinde ikmal edil. 
mek üzere ocak sahibinden muayyen 
bir tazminat alır. Tazminat miktarı 
vasati olarak 800 lira kadardır. 

Karabük'te gazeteciler normal yük- j Karabük müesseaeleri Küret'in 
seklik ve genişlik ölçülerimizi altüst mal sırtlarında kurulan 7000 ki · 
eden büyük bir inp sahasını gezdi- modern tehirle beraber Türkiye' 
ler. Biz sahaya girdikten yarım saa.t en büyük ve, dünyanın en modern 
$Onra saat tam 14 te kok fabrikasının nayi merkezlerinden biri olaf"ak 
82 metre yüksekliğindeki bacası ta. rihte Atatürk devrinin bir enerji 
mamlandı. Ve üzerine bayrak çekildi. bolü olarak kalacaktır. 
Bu fabrika ve yüksek fırınlardan bi
ri mart sonunda bitmiş ve tecrübe fa. 
aliyetlerine başlamış olacaklardır.· Şa. 
kir Kesebir bütün Karabük mües-

Poraelen Jabrikmı 
Muhter~m İktisat Vekilinin bu 

yahatte bize verdiği mühim haberi 
den birkaçı da şunlardır : 

üstünde üç damardan mesela biri hır aa bile tefekkül ve inkitaf edemez. 
itletmiye, diğer ikisi ayrı bir işlctmı· Bunlar büyük sanayi içinde çiftçi ola
ye aittir. Ve bu her üç damarı itlct- rak kalırlar. Sınai mesaiye intibak ede
mek için ağır masraflarla bir ocak 

mezler. Maden işçiliği iktısad kadar, 
yerine ayrı ayrı üç ocak açılmakta, ihtisas istiyen bir iştir. Amelenin 
üç ocak için ayrı üç tesisat yapılmak-

yalnız yapacağı bir işi bilmesi, hatta 
ta, bu suretle istihsal masrafları bir 

iyi bilmesi kafi gelmez. Onun çalışa-
yerine iki ve üç ni&betlerlc artmakta- cağı ocağa, ocağın jeolojik hususiyet-
dır. !erine alıtması lazımdır. 

Lavuar, tesisat ve işletme masrafla-
Avrupa'da büyük maden ocakların

rı da böyledir. İdarenin ayrılığı yü-
da yapılan tetkiklerde ve bu tetkik

zünden küçük büyük teşekküller ge-
ne büyük masraflarla ayrı ayrı lavu-
arlar tesis etmekte, işletmekte, bu su. 
retle hem mevcud lavuarlardan aza
mi i9tifade imkanı azalmakta, enerji 
israf edilmekte, hem de her lavuarın 
yapılan ayrı ayrı idare ve ifletme 
masrafları yüzünden maliyet asgari
leıtirilememektedir. 

lere müsteniden neşredilen istatistik
lerde ocağını değiştiren mütehassıs 

bir amelenin randımanının bile yeni 

ocağa alıfıncıya kadar yüzde 20-30 
nisbetinde azaldığı tesbit edilmiştir. 
Bizde amele randımanı Avrupa ile 
kıyas edilemiyecek kadar azdır. Av
rupa'da amele randımanı günde ihtı
sasa ve madenin jeolojik teşekkülüne 
göre 1100-1700 kilo arasında değiştiği 
halde bizde azami 830 kilodur. 

Havzada şimcıı '.l tirkit'in yaptığı, 

Kömüriş'in başladığı ıosyal tanzim, 
işçinin müesseselerden istediği bir 
iyilık telakki edilemez. Bu iyilik dev. 
letin ve mılli tirketlerin bir doktorun 
hasta iştihasını zorlar gibi itçi lehine 
işçi Ltiyadını zorlıyarak yaptıkları 

hamleler halindedir. 
Köylünün aıhi bakımdan maden a -

meleliğini tercihi ilk bakıtta mutlak 
gibi görülebilir. Fakat madenlerde 
çalışmanın belli başlı aıhi güçlüğü if • 
çinin kazalardan korunmak için oca
ğa intıbakı diğer taraftan ocaklarda 
günde sekiz saat devam eden zayiatı 
bedeniyelerini telifi için geri kalan 
16 saatte işçiye verilecek sıhi gıda, aı. 
hi mesken ve aıhi tedbirlere ıntıbak 
diye nazarı dıkkate alınırsa maden ıı· 
çilerinin aıhi vaziyetlerinin muvak. 
kat köylü amele sisteminden ziyade 
her türlü sıhi ihtiyaçları tanzim edil • 
mit daimi bir amele sistemine bağlı 
bir iş olduğu anlatılır. 

Ameleler için bahçeli 4000 ev 

Amele gündeliii vmatiıi 
Havzada amele gündeliği vaaatiıi 

110, 118 kurut araaındadır. Ve amele 
gündeliğinin artması amelenin itinde 
ihtısula1121aaına bağlıdır. Havza ame
lesinin bugünkü randımanı normal 
randımanda % 40 - 50 noksandır. a
mele ihıtısaslattıkça bu yüzde 40 - 50 
yi ücret olarak kazanacaktır. Bunu 
yapmadıkça amele ücreti, amelenin iş 
kabiliyetine istinat etmedikçe ücreti 
auni olarak tezyide imkan yoktur. Bu 
türlü hareket iatihsal maliyetine ya • 
paca&ı tesirlerle bir taraftan tÜrk kö
mürlerini, gittikçe daha emniyetle 
yerletmiye batladığı beynelmileı" pa. 
zarlardan çıkarır, diğer taraftan da 
memleket içinde enerji maliyetini bu 
enerjiye dayanan bütün maliyetlere 
tesirler yapacak kadar arttırır. 

seıelerinin, yüksek fırınların, hadde
hanenin, çelik, boru fabrikalarının 
önümüzdeki temmuzda tamamen faa. 
liyete geçmiş olacakları müjdesini 
verdi. 

Fabrika itlemiye batladıktan sonra 
senede 350 bin ton demir cevheri i1-
liyecek, 450 bin ton kömür yakacak, 
bütün profil demirler, ray, her kalın

lıkta her şekilde köşeli, yuvarlak, in • 
ce kalın çubuklar, demirler, potreller, 

saç levhalar, en incesinden en kalını -
na kadar gemi inpsında kullanılan 

çelik saçlar, dökme, demir ve çelik 
borular ilh .. olarak 180 bin ton mamul 

demir ve çelik çıkaracak, aynca kok 

fabrikaaı da birçok kimyevi maddeler 
istihsal edecektir. Sekiz on sene evel 

120 bin ton demire ihtiyacımız vardı. 
İhtiyacımız artıyor. Bu fabrikalar bile 
yarınki ihtiyacımıza kafi gelemiye

cektir. icabında ya Karabük fabrika. 

larına ilave olarak yahut da ayn bir 

ikinci demir ve çelik fabrikası yapı
lacaktır. Fabrikalar rantabldır. ·Demir 
cevheri ve kömür, tenzilatlı tarife ile 
demiryollarında naklediİecektir. Bu 
fabrikalarda ziraat aletleri yapılmı
yacaktır. Fakat zicaat iletlerinin 
memlekette yapılması istenmektedir. 

İstanbul'da Bakırköyü'nde bir 
selen fabrikası kurulacak ve bu fa 
ka için iflctme sennayeaiyle her 
1,300,000 lira tahsis edilecektir. 
fabrika 1940 da bitecektir. 

Kütahya MJntralı 

Kütahya'da, Kütahya linyitlerin 
istifade etmek üzere bir santral kutiJ 
lacak ve bu santral kurulduktan 
İstanbul elektrik ihtiyacını bura 
temin edecektir. 

*** 
Muhterem Şakir Kesebirle yaptı 

mız bu tetkik seyahati 3 gün sür 
İki günü Zonguldak'ta, bir günü 
Çatalağzı'nda ve Karabük'te geçird. 
Bu üç günde bize söylenen ve bİ 
gördüğümüz şeyler oldukça yabatı 
olduğumuz mevzulardı. Onun i 
dinlediğimiz ve gördüğümüz ıeyl 
karilerimize eksiksiz verebildiği • 
kaniiz. Fakat dinlediklerimizin 
gördüklerimizin bizdeki intıbaları 
derindir. Bilhassa Türkiye'nin bÜ 
enerji mıntakasında her yerde, 
şeyde bu enerjiyi tahrik eden id 
insan enerjisiyle, Atatürk1e kartıl 
tık. O olmasaydı, bütün bu olan t' 
ler olmazdı. Her §CY onun oldl&d 
zamanlarda olduğu gibi kalırdı. 

lktıaad Vekili'nin bu seyahatinde 
havzanın tek elden idare edilmesi iti
nıi kati bir zaruret halinde müzakere 
aahaaına intikal ettiren sebebin en ba
tında bu vardır. 

Bundan ba9ka ayni derecede diğer 
mühim bir sebeb de, havzadaki büyük 
tirketlerin insani, iktısadi, kanuni za. 
ruretlerle aldıkları teknik ve sosyal 
tanzim teşebbüslerini az sermayeli 
tirketlerin tak.ib kabiliyetsiılilderi
dir. 

Havzada muvakkat işçilik sistemi
nin sebep olduğu büyük bir zarar da 
havzanın muhtaç olduğu ameleyi her 
zaman bulamaması, bu suretle mikdar 
üzerinden, az çok bir tehlikeyi, göze 
almadan teahhüdlcre girişilememesi
dir. Meseli havzada temmuzun ilk ya
rısında 15.000 ameleye ihtiyaç olduğu 
halde köylere amele toplamak için 

Muhterem lktısat Vekili, bu meae. 
lenin müsbet halli iç.in havzanın bi
rinci planda muhtaç olduğu 8000 kaz. 
macı mütehaaaıs ameleden 4000 i için 
derhal 6 milyon lira harcanarak bah • 
çeli 4000 ev yaptırılacağını söyledi. 
Bu amele havzaya aileleriyle beraber 
gelip yerleşecekler, bir taraftan er. 
kekler maden itlerinde çalııırlarken, 
diğer taraftan aileleri evlerinin bah
çelerinde küçük ziraat itleri yapabi • 

Amelenin ihtıaaslaşması, havzada 
istihsalin artmasına da sebep olacak· 
tır. Bugünkü tcfkilitta, tesisatta hiç 
bir dciitikli.k yapılmasa dahi yalnız 

amele ihtısaaı havza iıtihaalini yüz
de 40 • SO nisbetinde arttırabilir. Ma
den iıçiliğinde çalıtma aahaaı muay • 
yen bir miktarda İfçiye it verecek ka
dar dar olduğu için bu sahada istihsal 
amele miktariyle arttırılamaz. istih
sali arttıracak her tedbir, amelenin ih
t11aılaımamaıı yüzünden kaybettiği Neıeı Hal.il .41 
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lslanbul'daki asri mezarhk yerinin istimlaki 

Temyiz, İstanbul Valisi B. Muhiddin 
Üstündağ ile arkadaşlar1nın 

ittifakla beraetlerine karar verdi 
İDDİANAMEYt KARARI AYNEN NEŞREDİYORUZ 

Dün öğleden evel İstanbul Vali ve 
belediye reisi Muhittin Ostündağ'ın 
ve arkadaşları hakkında duruşmaya 

T emyiz mahkemesi dördüncü ceza 
daireai salonunda devam edildi. Evel
ki gün Hakimler heyetinden, İstan
bul'da işleri olduğundan bahisle izin 
is t iyen Vali Üstündağ ve arkadaşla
rından bazıları bu gün müdafaalarını 
yapmak üzere gene mahkemede bu
lunmuşlardır. Saat 10.15 de celse açıl
dı. Reis Mecdi Beydeş, Başmüddei

umumi bafIIluavini Arif Cankaya'ya 
dönerek: 

- Buyurunuz, dedi. 
Arif Cankaya aşağıdaki iddianame-

11ini okudu: 
İstanbul belediyesince asri mezar

lık ittihazı için eski belediye müfet
tişlerinden ve Vali ve Belediye reisi 
Muhittin Ostündağ'ın eski arkadaş
larından giritli Lik oğlu Eşref'ten is
t imlak edilen yerlerin istimlaki işin
de - mumaileyhin menfaatine ve be
lediyenin zararına olarak suçluların 
kanunt ve idari şekillerden başka su· 
retlerle muamele yapmak ve vazifei 
memurelerini suiistimal eylemek id
diasından ibarettir. 

Muamelenin başlangıç ve neticele
ri: 

Belediye Umumi meclisi'nin 15.5. 
932 tarihli karariyle Maçka'daki Şeyh
ler mezarlığına ölü gömülmesi mene
dilerek belediyece Beyoğlu ve civarı 
halkının bu husustaki ihtiyacı içi:ı 

Mecidiye köyü ve Levent çiftliği ci
varlarında Maliye'ye ait müselles şe
kilde 200 küsur dönüm sahasında bir 
yerin de alınması kararlaştırılmıştır. 
B u karar üzerine belediyece bu erazi
de tetkikat yaptırılmış ve mezarlık 
ittihazına elverişli olduğuna rapor 
ietihaal olunduğu gibi haritası da al
dırılmıf ve belediyeye temliki için 
Maliye nezdinde yapılan teşebbüs ü
zerine maliyece bu eraziye takdir et
tirilen 85 lira üzerinden verilmek Ü· 
zere Yüksek Vekiller Heyeti'nden ka
rar alınmıı ve keyfiyet belediyeye 
bildirilmiştir. İşbu vaziyette iken A· 
nastaı imzasiyle belediyeye verilen 
29.1.1934 tarihli istida ile belediyenin 
Hazine'den satın almak istediği era
zinin fliğilleri olduğundan verilemi
yeceği cihetle buna mukabil kendisi
ne ait o civarda bulunan erazinin da
ha ehven fiatla belediyeye satılması 
teklif edilmiştir. 

Bu istidanın verildiği gUn Levent 
çiftliği civarındaki erazinin beledi -
yeye teslim edilip edilmiyeceği Mil
li emlak müdürlüğü'nden bir tezkere 
ile sorulmuş ve alınan cevabta 260 kü
sur dönümden ibaret olan bu eraziden 
30 dönüm mikdarının bazı eşhasın iş
gali altında buunmasından dolayı ta
mamen teslim edilemiyeceği ve fakat 
200 dönüm mikdarının teslim oluna
bileceği bildirilmesi üzerine Belediye 
reisliğince hemen Lik oğlu Eşrefin 
e razisinin alınması kabul edilerek 
pazarlıkla kıymetinin tekarür ettiril
mesi İstimlak komisyonu'ndan isten· 
mif ve bu komisyon tarafından da be
her dönümünün 73 liradan alınması 
suretile yapılan pazarlık Daimi En -
cümen'ce tasdik edilerek satın alın

mış ve 33 bin küsur liradan ibaret o
lan parası da tediye kılınmıştır. 

Bu hususta Mülkiye müfettişlerin
ce icra kılman tahkikat neticesini 
mübeyYin fezlekede - yapılan bu işte 
vukua getirilen kanunsuzlukları tes
bit eden vakıalarla suçluların buna 
karfı sebkeden müdafaalarının menfi 
noktaları ve müstenedatı birer birer 
kayıt ve işaret edilmiş olduğundan 
bunların tafsilen tekrariyle kıymetli 
vakitleı'inizi zayi etmiyerek yalnız 
telhiıen arz ile iktifa edeceğim. 

Suçlu sanılanların ve bilhassa Vali 
ve Belediye reisi Muhittin Üstünda
ğın duruşmadaki müdafaaları bu hu
sustaki istimlakin belediye idarele
llince yapılacak müzayede ve müna
kasa ve ihalelerin sureti icrası hak
kındaki 1.6.1926 tarihli talimatname
nin üçüncü maddesi ile ahiren Büyük 
Millet Meclisi'nce ittihaz buyurulan 
26.12.1926 tarihli karara istinaden bu 
ifin pazarlıkla yapıldığında teksif et
melerine rağmen bu arsanın istimUiki 
ne suretle cereyan ettiği hakknda Da
hiliye Vekileti celilesinden vaki sua
le ve sonra da Mülkiye müfettişlerine 
verdiği cevap ve müdafaanamede 1329 
tarihli istimlak kanunu muvakkatine 
tevfiki hareket edildiği bildirildikten 
ve kendisi ile muavininin cevapları 

arasında mübayenet husulünden son
ra dahi hem istimlak ve hem pazarlık 
kanunlarını mezcile muamele yapıl-

dığını tazammun eden karışık bir ifa-ı daki bir fıkrada ancak 200 lirada a
de ile mübayenetlerin telifine ~alışıl- şağı kıymete pazarlığa cevaz ve~en 
mıştır. . . kanun vazii fıkrai müzeyyele-
Evvelemırde bu baptakı kanuni de encümeni emanete 3000 liraya 

mev.zua~arın tetkik ve tahlili icab et- kadar , salahiyet verebildiği halde 
mektedır... .. . (A) fıkrasında bir şahsın yedi ta-

l --:- ~ukumet ve beledıyece yapı- sarrufunde bulunan eşya ve emlak 
lacak ıs:ım.l~k ~su~ünü gösteren 2~.11. hakkında bir kıymet tahdit etmiyerek 
1295 tarıhlı ıst~m~ak kararnamesıy~.e mutlak bırakmasile bu mutlakiyetin-
2 .~efer .300 t~rıhl~ ~ararnameler hu- den hfidisemizde olduğu gibi 33.000 
kumlerı tatbık edılırken sırf İstanbul küsur liralık arsanın pazarlıkla mil
ve ta~.ra bclediyel~rince tatbi~ ~d~l- bayaasına cevaz olduğunu istidlale mü
mek uzere neşredılen 329 tarıhlı ıs- sait olmadığı neticesi kendiliğinden 
timUik kanununun 17 inci maddesiyle anlaşılmaktadır. 
zikri geçen iki kararname mefsuh ad- 26.12.926 tarihli ve 287 numaralı 
dedilerek 329 tarihli istimlak kanunu büyük meclisin karanna gelince. B • 
belediyelere hasredilmiştir. da menafii umuma müteallik 0~n 

Bu kanunun ikinci ve müteakip kanunu mahsusunda erazi ul ~ 
dd ı · d · · " ve em e 

ma e erın e ıstımlak olunacak ma- kin istimlak tarihine gitmeks·z· t -
h 11 · · · "d f"" . ı ın era 

a er ıçın ıptı a mena 11 umumıye zii tarafeyn ile ve müzayedelere iştirak 
kararı alındıktan sonra bu mahallerın suretiyle d ··b as · ld ~ 
mutasarrıfı ve tasarruf vesikası ve e mu aya ının caız 0 ugu 
mahallinde evsaf ve mikdarı tetkik ve 
haritası tanzim ve resmen teşkil olu
nacak takdiri kıymet komisyonuna 
kıymeti takdir ettirildikten sonra 
muamelatı müteakibesinin ikmal olu
nacağı emrolunmaktadır. 

Belediye idarelerince yapılacak 

müzayede, münakasa, ihale hakkında 
olup 1.6.1926 tarihinden muteber olan 
talimatnamenin 3 üncü maddesinde 
pazarlık veya emanet tarikiyle yapıl
ması caiz olan işler gösterilirken (A) 
fıkrasında yalnız bir şahsın yedi ta
sarrufunda bulunan eşya ve emlak ve 
(D) fıkrasında 200 liradan aşağı kıy
metteki mübayeat gösterildikten son
ra bu fıkralara müzeyyel fıkranın ilk 
bendinde §ehremanetlerinde 3000 li
raya kadar mübayaat, imalat, ameli -
yat encümeni emanet karariyle pa
zarlık veya emanet tarikiyle icra kı
lınabilir. 

Şehremanetlerine ve senevi 200.000 
liradan fazla varidatlı belediyelere 
merbut mütedavil sermaye ile idare 
olunan fabrikalara ve müessesat ve 
teşebbüsatı iktisadiyeye muktazi olup 
pazarlıkla alınmasında veya yaptırıl
masında menfaat görülen mevad en
cümeni emanetin veya Belediye mec
lisinin esbabı mucibeli karariyle caiz 
olduğu kabul edilmektedir. 

6.12.1926 tarih ve 287 No. lu Büyük 
Meclis'in kararında da; menafii . u
muma müteallik olup kanunu mahsu
sunda mezkur erazi ve emlakin is -
timHik tarikina gitmeksizin te
razii tarafeynle v.e müzayedelere iş

tirak suretiyle de mübayaasının caiz 
olduğu gösterilmiştir. 

gösterilmekte olmasına ve kanun va. 
zii bu karar tarihinde biri hükümetçe 
ve diğeri ondan ayrılmış belediyeler
ce mabihittatbik: iki istimlak kanunu
nu ve bir de belediyelere ait müzayede 
talimatnamesi mevcut olduğunu bildi
ği halde - kanunu mahsusunda mez
kur - erazi tabiriyle bir kanunu kast 
etmiş ki o da hükümetçe tatbik edilen 
kanun olmak lazım geleceği, nitekim 
341 tarihli müzayede ve münakasa ka
nununda olduğu gibi bunda da beledi
yeleri şümulü dairesine almamasiyle 
ve hiç olmazsa kanunu mahsuslannda 
tabirini kullanarak her iki istimlak ka
nununun maksut olduğuna zımnen ol
sun bir işaret edilmemesiyle müstedel
dir. 

Bu böyle olmakla beraber -pazarlık 

yoliyle alınmanın caiz olduğu bir an 
için farzedilse dahi gerek belediyeler 
müzayede ve ihale talimatnamesinin 
üsüncü maddesinin (A) fıkrası ve ge
rek büyük meclisin 26-12-926 tarihli 
kararı bu pazarlığr.ı kimler tarafından 
ne teik.lldc yapılaca'tı.nc!a -.kit: bulun

masına nazaran arsanın hakiki değeri
le alınması ve belediyenin zarardan 
korunmasını teminen olvakit hükmü 
meri bulunan 329 tarihli kanuna tevfi-
kan - evelemirde münafii umumiye ka
rarı alınmak ve satılması teklif edilen 
arsanın mutesarrıfı ve tasarruf vesika
sı ve arsanın mahallinde evsafı tetkik 
ve haritası tanzim ve resmen teşkil o
lunacak takdiri kıymet komisyonuna 
kıymet takdir ettirilerek arsanın Eş

ref tarafından iştira bedeliyle teklif 
ettiği bedelin takdiri kıymet komisyo
nunun vazedeceği kıymetle mukayese 
ve arada fahiş bir fark olup olmadığı 
tesbit edildikten sonra diğer fiat üze
rinde terazii tarafeyn husulünde za
ten cebri istimlfik yoluna gidilmiye 
lüzum kalmaz ve şayet teklif - değer 
Hattan fahiş görüldüğü takdirde dahi 
kanunun cebri kısmının tatbik zarure
ti hasıl olurdu. 

22.9.341 tarihli tebligatı umumiye
de - 22.4.341 tarihli müzayede ve mü
nakasa ve ihale kanunu hükümet na
mına vuku bulacak müzayede, müna
kasa ,ihalat hakkında olup ahkamı 

mündericesi belediyelerin dairei şü
mulüne almış olmamasına nazaran bu 
kanunun belediyelerce mabehüttatbik 
olmadığı bildirilmiştir. Devlet ve belediyeye ait arazi ve 

emlake takdir olunacak bedel kabul e. 
Hüktimet ve belediyece tatbik edil- dilmediği takdirde bunlar hakkında 

mekte olan 295 ve 300 tarihli karama- da cebri istimlak usulünün tatbik edi
melerden belediye istisna edilerek leceği 295 tarihli kararnamenin 20 in
onlar için ayrıca 329 tarihli kanun ne- ci maddesi iktizasından bulunması 
şir ve meriyet mevkiine vazedilmiş ve hasebiyle evelce hazineden alınmasına 
bu istimiak işi yapılırken meriyette teşebbüs edilen müselles araziye ma. 
bulunmuştur. Belediye idareler.ine a- liyece 80 • 85 lira bedel takdiri doğru
it müzayede ve münakasa ve ihale dan doğruya oranın hakiki değerini 
hakkındaki talimatnamenin üçüncü ifade eden bir takdiri kıymet mahiye. 
maddesinin (A) fıkrasında yalnız bir tini haiz olmayıp ancak bir satış ve 
şahsın yedi tasarrufunda bulunan eş- arz fiyatı olduğundan ve belediyenin 
ya ve emlfikin ve (D) fıkrasında 200 pazarlık komisyonunun mazbatası da 
lirada naşağı kıymetteki mübaycatın kıymet takdirine ait değil pazarlık 
pazarlık veya emanet tarikiyle yapıl- yapıldığına mütedair bulunduğundan 
ması tecviz edildiği gibi ayni madde: Eşrefin belediye ile tasaduk eyledi
nin ahiren müzeyyel fıkrasının ilk ği bedele mikyas addedilemiyeceği 
bendinde şehremanetlerinde 3000 li- gibi diğer taraftan Eşrefin arsasına 
raya kadar mübayeat, imalat, ameli- Beşiktaş maliye takdiri kıymet komis
yat encümeni emanet karariyle pazar- yonunca da beher dönümüne 30 lira 
lık veya emanet tarikiyle icra kılına- kıymet takdir edilmiş ve 0 bedelle de 
bileceği ve ikinci bendinde dahi şeb- iştira ve tefevvüz eylediği meydanda 
remanetlerine ve senevi 200.000 

bulunmuştur. 
liradan fazla varidatlı blediyelere Beşiktaş maliye takdiri kıymet ko. 
merbut mütedavil sermaye ile idare misyonunun 30 lira kıymet takdir et. 
olunan fabrikalara ve müessesat ve 

tiğine dair olan raporundan tecahül 
teşebbüsatı iktisadiyeye muktazi olup etseler dahi Eşrefin hini teklifinde 
pazarlıkla alınmasında ve yaptırılma- tasarruf senet ve muamelesi tetkik e
smda menfaat görülen mevad encü- dilse iştira bedeli görülecek ve bedel 
meni emanetin veya belediye meclisi- ile teklif ve mutabakat bedeli arasın. 
nin esbabı mucibeli karariyle caiz ol- daki pek fahiş fark bittabi görülecek
duğu gösterilmektedir. 
İşbu talimatnamenin 3 üncü mad· ti. 

desinin (A) fıkrasında eşya ve emla- 'Bu rapor ile tasarruf senedini gör
kin kaç liraya kadar ve kıimler tara- müş de iğmazı aynetmiş olmalariyle 
fmdan ve (D) fıkrasındaki 200 liraya hiç görüp tetkik etmemiş olmaları a. 
kadar olan mübayeatın kezalik kim- rasında mesuliyet noktasından bir 
ler tarafından pazarlıkla yapılacağı fark yoktur. ' 
meskQt olmasına rağmen bu fıkralara Su)lular : 
tczyil olunn fıkrada 3000 liraya kadar Bir mülkün değer pahası verilme-
mübyeat ve imalat ve ameliyatın en· dikçe kimsenin elinden malı almamı -
cümeni emanet karariyle yapılabile- yacağı hakkındaki kanun hükümler.i -
ceği tasrih olunmasına göre yukarı- ne istinat edildiği ve Eşrefin ucuz al-

ması, hakiki değer fiyatının verilme
mesini ve değer fiyatından aşağı bir 
bedelle cebri istimlak yoluna gidilme
si caiz olmadığı hususunda bir müda. 
faa ileri sürülmekte ise de belediye
nin pazarlıkla verdiği bedel hakiki 
bir fiyat olarak tebellür etmiş bir kıy
met olmadığı yukarıdan beri verilen 
izahat ile tesbit edildiği gibi bir mül. 
kün değer pahası verilmedikçe sahibi
nin elinden ahnamıyacağı hakkındaki 
kanun hükümleri - öteden beri sahibi. 
nin tasarruf ve intifa edegelmekte ol
duğu bir mülk olması lazım gelip 
yoksa bir malik ve mutasarrıf değil 

ancak ticari mahiyette olarak bugün 
sağ eliyle 30 liraya maliyeden alarak 
sol eliyle 73 liraya belediyeye devre. 
den Eşrefin bedeli iştirasının vasatisi 
itibariyle ihtiklir denecek bir surette 
ticaret etmesini intaç edecek bir pa -
zarlığa hiç bit zaman zikri geçen ka. 
nunların ruh ve manaları müsaade et
mediğini bilirlerdi. 

Velhasıl : 
Kısmı ilzamı sakıt hanedan azasına 

ait olup milli emlake intikal eden 
ve oraca da tasfiye suretiyle Likoğlu 
Eşrefe satılan bu arazinin 325 dönümü 
belediyeye satış teklif tarihi bulunan 
29 kanunusani 934 tarihinden hemen 
27 gün evel yani 2 kanunusani 934 ta. 
rihinde beher dönümü takdiri kıymet 
raporuna müstenit olarak 30 liradan 
ve 53 dönümü gene 30 liradan şubat 
934 ve beher dönümü 57 liradan 21 dö
nümü kezalik 934 şubat ve beher dö
nümü 128 liradan 28 dönümü 12 mart 
934 ve beher dönfunü gene 30 liradan 
olmak üzere 26 dönüm de bir sene 
sonra 9 mart 935 tarihlerinde satılmı~ 
ve Eşref tarafından da 427 dönümü 
beheri 73 liradan olmak üzere 31 mart 
934 tarihinde ve 26 dönümü ue bir se
ne sonra gene aynı fiyatla 14 mart 935 
tarihinde belediyeye devir ve ferağ e. 
dilmiştir. 

Vazifeyi suiistimal suçunu teşkil 
eden noktalarla sübut delilleri şöyle 
hülasa edilebilir. 

1 - Menafii umumiye kararının a
hnmamsı. 

2 - Arsa Eşrefe ait olduğu halde 
Anastas tarafından verilen istidada 
kendisinin malı olduğundan bahisle 
teklif vukuundan sonra Eşrefin mev -
zuu bahis edilmesi ve sebebinin izah 
olunmaması. 

3 - Gerek Anastas tarafından vu -
ku bulan teklif ve gerekse bilahare 
Eşrefe aidiyeti anlaşılması üzerine 
satılacak malın tasarruf vesikası tet. 
kik ve pazarlıkla da olsa belediyenin 
zarardan korunması için yukarıda 
izah edilen şekillerde değer paha üze
rinde tetkikat yaptarılmarnaaı. 

4 - B elediye ve menafii umumiye 

leri mertebei sübutta görülmüş ve ta
hasül eden şu delillere karşı ileri sür
dükleri müdafaa noktaları da kanun 
ve vazifeleri icaplarına uymamak iti
bariyle kendiliğinden merdud bulun
muş ve red sebebleri de yukarıda bil
münasebe birer birer gösterilmiştir. 

İşbu sübutunu arzettiğim şu fiil ve 
hareketlerin cürüm vasıf ve mahiye
tini de tahlil etmek isterim. 

Buna ihmal denemez, çünkü ih
malin unsurunu teşkil eden vazi
feyi yapmakta ihmal ve terahi veya 
amirin kanuna göre verdiği bir emri 
makbul bir sebep olmaksızın yapma
mak keyfiyetleri burada yoktur. 

Bilakis vazifeye taalluk eden bir 
iş yapılmıştır. İcrai bir fiil var
dır fakat kanunun emt'ettiği merasim 
ve eşkalin dışında yaı-idığı için vazi
feyi suiistimal cürmü tekevvün ve 
teşekkül etmiştir. • 

İşlenen suç her birinin yaptıkları 
muamelenin yekdiğerine inzimamiyle 
tekevvün ve tekemmül ederek neti
celenmiş olmasına göre cümlesi de 
hemfiildirler. Hareketlerine tevafuk 
eden ceza kanununun 240 ıncı mad
desinin ilk fıkrasına tatbikan cezala
rının tahdidi talep olunur. 

Müdafaalar 
İddia makamı iddiasını okuduktan 

sonra müdafaaların dinlenmesine ge
çildi. B. Muhittin Üstündağ'ın avu
katı B. Kenan Ömer ilk sözü alarak 
hadisenin geniş bir tarihçesini çizdi 
ve meselenin kendi bakımından bir 
teşhisini yaptı. Müekkilinin ve arka
daşlarının kanuna uygun şekilde ha
reket ettiklerini, bu işte katiyen suç
ları olmadığını, bilakis vazifelerini 
tam olarak yapmış olduklarını ifade 
etti. B. Kenan Ömer bundan sonra 
fezlekede ve iddia makamının iddia
namesinde vaki ithamları ele alarak 
bunlara ayrı ayrı cevablarmı verdi. 
Bu arada umumi menfaat kararınına
lınmamasının bir mahzur telakki e
dilmesine işaret ederek bu kararların 
yalnız hüktimet merkezinde Dahiliye 
Vekaletinden istihsali lazım gelece
ğini söyledi; ve diğer vilayetlerden 
farklı olmıyan İstanbul'da bu salahi
yetin en büyük mülkiye memuru sı
fatiyle Vali'ye ait olduğunu söyledi. 

B. Kenan Ömer müdafaasını şu 
cümlelerle bağladı: 

- Buraya İstanbul' dan zahmet ede
rek adalet dilenmiye gelmedim. Beni 
bu zahmete katlanarak huzurunuza 
getiren kuvet Ostündağ'm mevkii de 
değildir. Kendisinin çok emin bulun
duğum şerefinin müdafaasıdır. Hu
zurunuza, ona sürülmek istenen leke
yi silmek için geldim. Müekkilim 
mllııumdur. Hftdiacnln ınesullcrl bu 

gün huzurunuzda bu lunanlar değil, 
hadiseyi bu mecraya sokmuş olanlar
dır. Adaletinize intizar ediyorum. 
Avukatından sonra söz alan Vali ve 

Belediye reisi B. Muhittin Üstündağ, 
iddia makamının duyabildiği sözleri
ne cevap vermek istediğini söyliye
rek, maddeler üzerinde cevabi müta
lealarını serdetmiştir. 

B. Avni Yağız da, hadisenin umu
mi hatları etrafında müddeiumumi
nin ithamlarına cevap verdi. Diğer 

zevat da kendilerine tealliik eden hu
suslarda cevaplar vererek masum ol
duklarını söylediler. 

Son mildafaalardan sonra Hakimler 
heyeti müzakereye çakildi. Müza
kere bir saat kadar sürdü. Ve Reis B. 
Mecdi Beydeş, mahkemenin şu kara
rını okudu: 

Kcırar 

namına hareket eden Vali Muhittin 
Üstündağ ve arakadaşlarının inkarla
rına rağmen mezarlık için aldıkları 

arazinin vaz geçilen müselles arazi 
civarında mevcudiyetine Mezarlık
lar müdürlüğünün 15 ve 23 ağustos 
933 tarihli yani Eşref'in maliyeden 
iştira ve teferruğ tarihinden daha evel 
ki tarihli müzekkeresiyle bu müzek
kere üzerine bu arazinin mezarlık it
tihazına elverişli olduğuna dair hıf
zıssıhha mütehassısı tarafından yazı

lan 16 teşrinisani 933 tarihli raporla 
ve Eşrefin böyle ucuz bir fiyat ile 
teferruğ teşebbüsünde bulunduğu da 
cereyan eden pazarlık muameleleri ve 
cereyanı tahkikat ile muttali olduk
ları halde belediye menfaatini siya
neten bu araziyi emlaki milliyeden 
doğrudan doğruya istimlak etmek el
lerinde iken bu cihete yanaşmamış ol
ması. 

5 - Hini teklifte satışa arzedi
len 453 dönüm arazinin henüz Eşref 
tarafından kısmen teferruğ bile edil
memiş olduğu halde Eşref hesabına 
yapılan bu pazarlıkta ne kadar istical 
edildiğinin hesap işleri müdürlüğün
den riyaset makamına yazılan 29 ma
yıs 934 tarihli müzekkere ve bunun 
üzerine yapılan muamele ile vazihan 
anlaşılmakta bulunması velev kısmen 
olsun henüz temellük edilmiyen bir 
arsaya Eşrefin malik addiyle de
ğer pahası verilmedikçe kimsenin ma
lı elinden alınamıyacağı hakındaki 

kanun hükümlerinden istifade edece
ğinin müdafaa edilmesi. 

6 - Yukarıda bahsi mahsusunda 
izah edildiği veçhile bu mübayaanın 
pazarlık yoliyle yapılabilmesi bir an 
için caiz farzedildiği takdirde dahi 
pazarlığın kimler tarafından ve ne 
şekillerde yapılacağı pazarlığa dair 
olan karar ve talimatnamede sarahat 
olmadığına ve yalnız bir tarafın de
ğil her iki tarafın da zarar ve menfa
ati ancak alınacak arsanın iştira 

ve teferruğ kıymeti ile rayice göre 
resmen teşkil olunacak takdiri kıy
met komisyonunun takdir edeceği ve 
arazi sahibinin de teklif eyliyeceği 
kıymet ve bedeller arasında muktazi 
fiatın mukayese ve tesbit edilebilece
ğine nazaran terazii tarafeyn ile olsa 
dahi bu ciheti temin edecek olan 329 
tarihli istimlak kanununun tatbikına 
hiç bir mani bulunmadığı halde tat
bik edilmemesi ve sebebinin de bu 
kanunun cebri istimlaklere mahsus 
ve münhasır imiş gibi gösterilerek 
müdafaa edilmesi gibi haller ve arzet
tiğim veçhile müfettiş fezlekesinde 
serdedilen diğer delil ve emmareler
le suçluların kanunsuz fiil ve hareket-

Esbabı mucibesinin tafsilatı bağla
ma kararında gösterileceği veçhile 
asri mezarlık tesisi için belediyece 
satın alınan erazi pazarlık yoluyle a
lınmış olup bu suretin ihtiyarına ma
ni kanuni bir sebep mevcud ve müs
bit bulunmamasına ve teraz.ii tara
feyne makrun olarak muamelenin bu 
§ekilde tekemmül ve intacı halinde 
artık istimlak mümessillerinin takib 
ve tatbiki mevzuubabs olamıyacağına 
ve pazarlığın istimHik komisyonunca 
yapılmış olması hukukan imtiyazlı 

mahiyette kalıp bu husus mesuliyet 
tevcihine bıir veçhe esas teşkil edemi
yeceğine ve pazarlık keyfiyeti kanu
ni vazifedar olan Encümeni belediye
ce tasvib edilerek hukuki şeklini ik
tisab etmiş olmasına ve evelce satın 

alınmasına teşebbüs edilen müselles 
eraziye takdir olunduğu anlaşılan 

kıymetle halen bu civardaki erazinin 
kıymetlerini gösteren vesaike müste
niden yapılan mukayese Lik oğlu Eş
ref'ten satın alınan erazinin takdiri 
kıymetinde hususi bir maksadın ta
kdb olunduğunu selbedecek mahiyet
te g~rülmcsine ve belediyece teferruğ 
olunan arsanın fariğ Eşref tarafından 
ceste ceste teferruğ edilmiş olması mu 
amelenin kati ve nihai safhasına na· 
zaran yolsuzluk sayılamıyacağına ve 
çünkü idari muamelat hengamında 
bu hususun tetkik ve tesbitine lüzum 
olmadığına dair muvafakat yerinde 
bulunmasına ve bedelinin teferruğdan 
evel tediyesi keyfiyetinin büdce vaz
iyetinden tevellüd ettiğine mütedair 
müdafaat dahi mevzuata uygun telak
ki edilmesine ve bu erazinin fariği 

Eşref'le suçlulardan Vali ve Belediye 
Reisi Muhittin Üstün<lağ'ın muarefe. 
si olması mumaileyhin himaye edildi
ğine istidlfil ve ihticaca mtisaid delil 

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 

- Yeni bcuıllf -

Çıkh. 

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 100 kuruş 

Topkapı'do 

bir ev yandı 
iki itfaiye neferi ağ1r 

surette yaralandı 
İstanbulı 16 (Telefonla) - Bugün 

saat 15 de Topkapı'da Tekeci mahal
linde 12 numaralı Ohanes"in evinden 
yangın çıkmış, ev tamamen yanmış-
tır. İtfaiyenin bu yangına gidişi sıra
sında da itfaiye otomobillerinden bi
risi Edimekapı yolunda tramvay di
reğine çarpmış, iki itfaiye neferi ağır 
surette yaralanmııtır. 

Yanan ev bir katlı ve ahşap bir bi
nadır. Tahkikata devam olunmakta
dır. 

Feliketzedelere 
yardım devam ediyor 

Yer sarsıntısından felakete uğrıyan va
tandaıılanmıza yardım yapılmak üzere a· 
şağıda isim ve adresleri yazılı zevat ve 
müessesat tarafından hizalarında yazılı 
paralar veznemize yatırılmı§tır. Bu hayır
sever zevat ve müessesata gerek felaket
zedeler ve ıerek cemiyetimiz namına t e
ıekkürlerimizi sunarız. 

Lira Kr. 

250 00 Silivri Kızılay şubesinden 
59 00 Midyat Kızılay §ubesinden 

250 00 Antalya Kızılay merkezinden 
700 00 Erzurum " .. 
23 05 Mersin ,. .. 
97 61 Ceyhan " " 
70 54 Silivri Kızılay ıubesinden 

+llr9 H Xatita ,, ,, ~-~....,.,,..-1 

10 OS Çine İkinci okulundan 
49 SO Sinop Orta okulundan 
46 85 Karabiga nahiyesi halkından 
78 57 Denizli lisesinden 

139 09 Ticaret Türk Anonim ıirketi 
memurlarından (Ankara) 

1903 82 
322951 93 Evelki listelerden 

3.24855 75 
436 54 6 temmuz 1938 tarihli nüshada 

Devlet demiryollarından veril• 
difi bildirilen 1673 lira 4 kuruı;
tan noksan tahsil edilen para o
lup tenzili lizımgelcn 

324419 21 

Yeni bir bo,anma 
rekoru 

Yeni bir rekor daha kmldr. Hemen 
söyliyelim ki bu dünyada hiç bir mil· 
kafat verilmiyen bir rekordur: Bo
şanma rekoru. Şimdiye kadar bu re
kor Peji isminde bir amerikan kum• 
ralında idi. Peji onuncu kocasından 
boşandığı zaman bir de kitap çıkar• 
mıştı: Kitabın adı: "Erkekler, evlen· 
mc ve ben"dir. Kitabında evlilik ma· 
ceralarını sayıp dökmektedir. Peji 
bıribiri arkasından boşandığı kocala• 
rından kalan bol paralarla o kadar if· 
tihar ediyordu ki. 

Fakat sevindiği ve öğündüğü reko· 
ru çok sürmedi. Marziya adında bir 
rus karısı boşanmada daha üstün çık· 
tı. Amerikalı ne kadar kumralsa bU 
kadın da o nisbette esmerdir tam 19 
yaşında evlenmeğe başlamıştır. 

Son defasında hükümete müracaat 
ederek yirminci kocaya varmak içiı1 
izin isteıniştir. 

Boıanmada da a.merikalıdan da· 
ha baskın çıktı .•. 

sırasında mütalea edilemiyeceğine ve 

çünkü istidlal ile mücrimiyete ınün· 

tehi bir neticeye vüsul adil ve nasa· 

fet esas ve kaideleriyle kabili telif 

bulunmamasına ve gene suçlulardan 
Hamid Oskay'ın bu muameleye be!.. 
hangi bir suretle iştiraki esasen su· 
but bulmamasına binaen suçluların 
memuriyeti vazifelerini suiistiınal et• 
tikleri tahakkuk etmemiş ve bu sebe~· 
le temyizlerine aid iddia yerinde go
rülmemit bulunduğundan reddi ue 
suçlu sanılan Vali ve Belediye reisi 
Muhittin Üstündağ, sabık reis mu•· 
vini Hamid Oskay, encümen azala~' 
Avni Yağız, İhsan Namık, Suplt1• 

Mehmet Ali ve Şerefettinin duru~
larına mevzu olan fasıldan beraetıerı• 
ne temyiz yolu açık olmak üzere W06' 
birliğiyle karar vel'ildi. 
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cumartesi sGnled 1 

v.vv Satıhk - Ankaramn her tarafmda Dôtt defa ICIA 80 Kurq 
1 Devamlı kits;fik iUnJanıı hor defau , N i b • t ı i E c • • a • • r eri irat cetirir beton ahpp apartıman ve içta 10 kural ..ımır. 11 .. ıa ıo defa 

Puaı : Halk •• ~ ecanel mer. Tel :2406 N11et lereai 4171 netredilecek bit Ula IGID 140 bftll 
Puartell : Ece •• C~r • alınacaktır. Bh" JroJqbk olmak User., 
Sah : Sebat "Y- • Satıhk eua - ~ dolayısiyle her 1atrr, kelime ... ~ botl'8k· 
Çaqamba ı t.tanbal -- 7 par"•dan ibaret yatak odalı takımı lar mtiateıma IO Jmn· ltl1ıu edilmlttlr. 
Peqembc : l&erkes • s- Bir ki- ilan U0 barfteo ibaret ol-
Cmna : Anbn .._..:... ecaaelerl ucuz ve acele. Cumartesi, pazar, çar- malıdır. 
Camart..ı :, YeDI " _.,_.. pmba gUnJeri lfS daft 19 a bc1ar Ye- D6rt 1&tırdan fada her atıt tçln Qn-

fl At. K .... YEN l nifehir YUklel Ca4. Ataç; S. ıs No: ı-ca ... ı ... o ... kural_ ... aıımr_ ... ·----~ 
a t N: 1 • A L & R ya mtlracut. 4454 
~~~ • Kiralık ı 

- - HALK Slıbllk - Koyımpuarmıda n ~ ---
repuannda bJrnbaae ft 48klrlnJar. D!- D- o • JlılL.I 1-~ .1 
Koyun da Ba Tevfik Balcı' -r _, lijlll - uuaO. gvıu:or .. u o-
~ Z058y 447r da. Yenifehlr, Tuna Caddeai YititU. 

• tun IOblı, No. 15. 4237 
Satıhk - Hacı Murat mahallesinde • 

y qilaia çifte fıimlan puarhkla ıatı- Kiralık - Demirtepe Necatibey a-

tornacı aranıyor 
lıtanwra )'llkm 'bUylk bir Ttlri: İnlle11e1e1t için ifbıln ehli Ud 

toruçı aranıyor. Reemt mflellelelerde en u ~ ıaene sa1JlllUI ol
IQÜ ilamdır. X.. 1aa1 tercümesi .,. ..... Curetleri w ldlçlk 
bir fototraf WttirUmft olarak, B. a lpt a UsJ ""'..--ıs W..C 
.reelne tamken mlracut edilmeli rica olup)U". 4e80 
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---türbea~ .... 
Askeri Fabrıkolar 

Kimyager alınacaktır 
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Satıhk teneke1er 
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Fuanna hazırla....-
20 cııustos 20 .., 
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RESMİ İLANLAR 
Bayındırh~ Bakanhoı ' . 

Millt Müdafaa Bakanlıoı 

Yapı işleri ilônı Çam tahtası alınôcok 
Nafıa Vekaletinden : M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 

liit ve malzemesi açık eksiltme ile sa. 
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5 ağustos 938 cuma 
gLni.ı Sdat ıu ua ~ ••. 11. V. satın alma 
KU. da yapılacaktır. 

3-- İlk teminat 165 liradır. Şart
name ve liste KO. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme gün ve saatmda KO.da 
bulunmaları. (2496) 2726 

Jandarma 
Hayvan velensesi ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma komisyonundan: 
1 - Bir tanesine on bir lira kıymet 

biçilen sekiz yüz hayvan velensesi 
kapalı zarf eksiltmesinden pazarlığa 
tahvilen 18.7.938 pazartesi günü saat 
onda satın alınacaktır. 

Sade yağı allnacak 
Ankara Levazım Aınirliği Saun JJ 

ma Komisyonundan : 

1 - İdareleri İstanbul Ievazıtll 
mirliğine bağlı müessesat için 70,rJ 
kilo sade yağı 28 temmuz 938 perşc' 
be günü saat 12 de Tophane'de İsıa' 
bul levazım amirliği satın alma ~ 
ömisyonunda kapalı zarfla eksiluıı' 
yapılacaktır. 

1. - Eksiltmiye konulan iş: Anka
rada yapılacak Atatürk lisesi inşaatı
dır. 

Keşif bedeli: 636.200 liradır. 
2. Eksiltme 20. 7. 938 çarşamba gü

nü saat 11 de Nafıa Vekaleti Yapı İş
leri eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

tamiratı keşif varakasına ve şartname
sine göre açık eksiltmiye konulmuş
tur. Keşif bedeli 2912 lira 69 kuruş
tur. Açık eksiltme ve ihale 30. 7. 938 
cumartesi günü saat onda başmüdür -
lüğümüz binasında müteşekkil komis
yonda icra edileceğinden taliplerin 
218 lira 48 kuruş muvakkat teminat 
paralariyle müracaatları ilan olunur. 

(2412) 4598 

Sıhat Bakanhoı 

On metre mikabı cilalı çam tahta
sı pazarlıkla satın alınacaktır. istek
liler pazarlık günü olan 19.7.938 sah 
günü saat 10 da M. M. V. satın alma 
KO. da teminatlariyle birlikte bulun-

39 Kalem bakteryoloji 

alôt alınacak 

M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis
yonundan : 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan almapilecek olan bu pazarlığa 
girmek istiyenlerin (660) liralık te
minat ve şartnamede yazılı belgeler 
elinde bulunduğu halde tam vaktında 
komisyona ba~ vurmaları. (2153) 4250 

2 - Tahmin bedeli beher kilo&u l 
kuruştur. İlk teminatı 4 7 50 Jiracfı 
Şartnamesi 350 kuruş mukabili 
kodan alınır. İsteklilerin kanuni v 
kalariyle beraber teklif mektuplar 
ihale saatinden bir saat evci koroi•f 
na venneleri. (2388) 4565 

,,aları. (2492) 4702 

Talebe alınacak Benzol al.nacak 3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrakı 31 lira 81 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdür
lüğünden alınabilir. 

4. İstekliler 29198 liralık muvak
kat teminat vermeleri ve Nafıa Veka
letinden alınmış müteahhitlik vesika
sı ibrazı ve buna benzer bir defada 
yaptığı en büyük inşaatın bedeli en az 
400.000 liralık olması ve isteklinin 
bizzat diplomalı yüksek mühendis ve
ya mimar olması veya bu şartları haiz 
olan bunlardan birisile müştereken, 
teklif yapması ve mukaveleyi birlikte 
imza etmesi lazımdır. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti Konya Köy Ebe Mektebi Müdür
lüğünden : 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
1) 60 ton benzol kapalı .:adla ek

siltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 20.400 (yir

mi bir ndört yüz) lira olup ilk temi
nat parası 1530 liradır. 

5. İstekliler teklif mektuplarını i
kinci maddede yazılı satten bir saat 
eveline kadar yapı eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. 
Posta~a olacak gecikmeler kabul e -

dilmez. (2237) 4333 

Yüksek mühendis, mühendis 
ve fen memurlanna 

Nafia Vekaletinden : 
Yüksek mühendis ve fen mekteb

lerinden mezun olup da kanunen mü
kellef bulundukları mecburi hizmet
lerini bitirmeden evel her ne suretle 
olursa olsun vazifelerini terketmiş o
lanlarla bu hizmetlerini yapmak için 
şimdiye kadar müracaat etmemiş ve
ya bu husustaki davete icabet etme
miş, yahut vekaletçe istenilen tazmi
natı vermemiş veya ikametgahları 
meçhul kalmış olan yüksek mühen
dis, mühendis ve fen memurları 
(3467) sayılı kanunun muvakkat mad
desi hükmüne tevfikan 1 ağustos 938 
den itibaren üç ay içinde yani teşri
nievel 938 gayesine kadar nafıa veka
letine müracaatla kanuni mükellefi
yetlerini ifa etmeleri lüzumu, aksi 
takdirde mezkur (3467) sayılı kanun 
hükümleri haklarında tatbik edilece
ğinden alakadarların bilhassa 4 üncü, 
5 inci ve 6 ıncı maddelerdeki müeyyi
deler üzerine nazari dikkatleri celbo-
lunur. (2452) 4715 

Yapı işleri ilanı 
Nafia Vekaletinden : 
ı. Eksiltmeye konulan iş. Ankara 

maliye vekaleti mahzeni evrak ve 
defterdarlık binasında yapılacak ka
lörifcr tesisatıdır. 
Keşif bedeli 20.000 liradır. 
2. Eksiltme 1.8.938 pazartesi gunu 

saat 10 da yapı işleri eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usuliy
le yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak bir lira bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4. İstekliler 1500 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve nafıa vekaletin
den alınmış en az bir defada 10.000 
liralık kalörifer işi yaptığına dair ve· 
sika göstermesi lflzmıdır. 

5. İstekliler teklif mektuplarını i
kinci maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar yapı işleri eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2472) 4718 

Harita işi 
Nafia Vekaletinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Anka

ra yüksek ziraat enstitüleri binaları
nın yapılacağı hudut dahilindeki ara
zinin hali hazır haritasrnın alınması 
işidir. 
Keşif bedeli : 1500 liradır. 
2 - Eksiltme 3.8.938 çarşamba gü

nü saat 10 da nafıa vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında pazar
lıkla yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 8 kuruş bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü -
ğünden alınabilir. 

4 - isteklilerin 112 lira 50 kuruş· 
luk muvakkat teminat vermeleri ve 
nafıa vekfiletinden alınmış harita iş
leri müteahhitliği vesikası gösterme-
leri lazımdır. (2437) 4719 

G"mrük •• lnhis.rtar Bokonhoı 

Göl ve havuz tamir ettirilecek 
Ankara inhisarlar Ba'1ftüdürlü. 

fünden : 
Sarıkaya tuzlasında göl ve havuz 

Bir yıl leyli okuduktan sonra üç 
yıl mecburi hizmet yapmak ve yalnız 
köylerde sanat icra etmek üzere köy 
ebesi yetiştiren mektebimizc bu yıl 

30 talebe alınacaktır. Şartlar şunlar
dır: 

1 - Türkiye cumhuriyeti tabasın
dan olmak 

2 - tık tahsilini bitirmiş veya o 
derecede tahsil görmüş olmak 

3 - Yaşı on sekizden aşağı, 35 den 
yukarı olmamak 

4 - Evlenmemiş olmak şart değil

dir. Evli veya dul olmakla beraber 
(2-10) yaşına kadar çocukları olanlar 
dahi, çocuklarının her türlü bakımı 

temin edileceğine dair bir taahhütna
me getirirlerse kabul edilirler. Ço
cuklar mektebe gelemez. 

5 - İsteklilerin haziran başından 
ağustos 15 ine kadar doğrudan doğ
ruya mektep müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ve dilekçeleriyle birlikte a
şağıdaki vesikaları eksiksiz olarak 
göndermeleri 13.zımdır. 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı 
B) tık mektep şahadetnamesinin 

aslı veya bu derece tahsil gördüğünü 
isbat eden fotoğraflı tasdikli vesika. 

C) Tahsiline ve ileride hizmete en
gel olacak bir hastalığı olmadığına 

dair vilayet hastanelerinden alınmış 
sıhhiye heyeti raporu 

D) Örneği bu itan sonunda yazıl
dığı şekilde kefilli ve noterlikten 
tasdikli bir taahhüt senedi. 

E) Çocukları (2-10) yaşına kadar 
olan dul kadınların tahsil müddetin
ce çocuklarının anne, kız kardeş, ha
la gibi yakın akrabass tarafından ba

kılacağına dair taahhütname (evli ve 
çocuklu kadınlar için tahsil müdde
tince bakacağına dair kocasının taah
hütnamesi). 

F) Köy ihtiyar heyetinden alınmış 
ve zabıtaca tasdik edilmiş hüsnühal 
varakası. 

G) 6 X 4,5 boyunda dört tane fo-
toğraf. 

Taahhüt senedi örneği 
Konya köy ebesi mektebine alına

rak tahsil edip mezun olduğumda Sı
hat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin 
yahut vali veya kaymakamların tayin 
edeceği köyler mıntakasında üç yıl 
hizmet etmeği ve bu hizmeti kabul 
edip de muayyen müddeti bitirmeden 
bıraktığım ve sıhhi sebepler dışında 
mektepten daimi olara'k çıktığım ve
ya çıkarıldığım takdirde tahsil mas
rafı karşılığı olmak üzere maktuan 
100 lira vermeği kabul ve taahhüt ey
lerim. 

(Sarih ikametgah adresi) 

Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı 
olan • • • • • . . nın bu taahhüt 
senedi mucibince maktuan ödemek 
mecburiyetinde olduğu 100 lirayı 
kendisiyle müteselsil kefil ve müşte
rek müteselsil borçlu sıfatiyle ödiye-
ceğim. 

Kefilin adersi 4740 

Ba bakanlık 
Münhal olmadığı 

hakkında 
Ba,vekalet Devlet Meteoroloji lfleri 

Umum Müdürlüğünden : 
Umum müdürlüğümüz teşkilatının 

teknik ve idari kısımları kadroların
da münhal vazife bulunmadığından 

memuriyet talebinde bulunulmaması 
ve bu ilana rağmen istida ile vukubu
lacak müracaatlara bu ilanımızın ce
vap telakki edilmesi ilan olunur. 

(2431) 4714 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Nakliyat münakasası 
P. T. T. Ankara Muavinliğinden : 

Ankara vilayetine bağlı posta mer -
kezlerinin posta nakliye müteahhit
likleıi mahallerince 7. 7. 938 günün. 
den itibaren on beş gün müddetle ek
siltmiy«! çıkarılmıştır. 

İsteklilerfo her gün ait oldukları 
Postane şefliğine müracaatları lazım 
gelir. (2348) 4478 

3) İhalesi 25 temmuz 938 p<ızarte:;i 
günü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmiye gireceklerin 2490 sa· 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününde en 
geç bir saat eveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna ve=meleri. 

(2280) 4405 

Komutanhk binası ve erat 
pavyonlan yaphnlacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
1- Keşif beueli (132.267.~9) yüz o

tuz iki bin yedi yüz altmış yedi lira 
doksan dokuz kuruş olan Izmir tay· 
yare alayı komutanlık binası ile üç a
det erat pavyonu inşaatı kapalı zarfla 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 26 temmuz 938 cuma 
günü saat 12 de M. M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 7888 lira 40 kuruş 
olup şartname keşif ve pr?jeler 664 
kuruşa komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanunı 
teminat ve 2490 sayılı kanunan 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarım ihale saatın
dan behemehal bir saat eveline 1· ·w 
Ankara'da M. M. V. satın alma KO. 
reisliğine vermeleri. (2279) 4403 

6 adet depo yaphnlacak 
M.M. V ckrueti Satın Alma Komis-

yonundan :ı 

1 - H epsin in keş if bedeli on y edi 
bin iki yüz elli iki lira on altı kuruş 
olan Yahşıhan'da yaptırılacak altı a
det depo inşaatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29 temmuz 938 cuma 
günü saat 10 da M. M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - llk teminat 1293 lira olup ke
şif ve şartnameler seksen yedi kuru
şa komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki 
ve 3. maddelerindeki vesikalarla 1938 
yılı müteahhitlik vesikaları ile bir
likte teklif mektuplarını eksiltme sa
atmdan behemehal bir saat eveline 
kadar M. M. V. satın alma Ko. na ver
meleri. (2338) 4551 

Bir mütercim alınacak 
M. M, Vekaleti Hava Müsteşarlı

ğından: 

Ankarada M. M. Vekaleti Hava 
müsteşarlığında istihdam edilmek ü
zere İtalyanca dile tam vukufu olan 
ve askeri istilahlan da bilen bir ter
cim alınacak. Ve bu mütercime ya
pılacak imtihan neticesine göre ( 165-
210) lira arasında aylık üçret verile
cektir. 

Taliplerin ellerindeki vesikalarilc 
hava müsteşarlığı zat işleri şubesine 
müracaat tmeleri ilan olunur. 

(2469) 4671 

Gliserin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis· 

yonundan : 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı 115 kuruş olan 8695 ila 6955 kı· 
lo gliserin kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Eksiltme 8 ağustos 938 pazar
tesi günü saat 10 da M.M. V. satın al
ma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 750 liradır. Şart
namesi parasız olarak KO. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 
kadara M. M. V. satın alma komis-
yonuna vermeleri. (2493) 4723 

26 kalem veterner 
alatı alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis
yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
2200 lira olan 26 kalem veteriner a-

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
2400 lira olan 39 kalem bakteryoloji 
allit ve malzemesi açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5 ağustos 938 cuma 
günü saat 9.30 da M. M. V. satın al
ma KO. da yapılacaktır. 

3 - llk teminat 180 lira olup şart
name ve listesi KO. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında M. 
M. V. satın alma KO. da bulunmala-
rL (2495) 4725 

AsKerı mekteplere 
maaşla ögretmen 

aranıyor 

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

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

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

3 - Öğretmenlik için başlıca şart
lar şunlardır: 

a) Öğretmenlik kanuni vasıf ve eh
liyetini haiz olmak. Yani: (Lise için, 
üniversite riyaziye şubesinden, yük
sek mühendis mektebinden veya yük
•ek. ö~reUncn okulu riy&2lyo !ubc:aln-

den m ezun olmak.) 
Orta mektebler için: Yukarıda yazı

lı üç yüksek okuldan veya orta öğret
men okulundan mezun bulunmak ya
hud üniversitede imtihan vererek eh
liyetname almış olmak.) 

b) Yaşı 45 den yukarı olmamak ve 
emekli bulunmamak. 

c) Askeri okullarda en az üç sene 
hizmeti şartsız olarak kabul etmiş ol
mak. 

4 - Yukarıda yazılı şartları tama
men taşıyanlardan istekli olanlar di
lekçeleriyle birlikte hal tercümesi, 
hüsnühal varakası, nüfus teskeresi su. 
reti ve noterlikçe musaddak diploma 
veya ehliyetname suretlerini Ankara
da askeri liseler müfettişliğine gönde
receklerdir. 

5 - Üçüncü maddede yazılı evrak 
ve saik ve genel şartlara nazaran öğ
retmenliği uyğun görülenlerden fü. 
zumlu diğer evrak sonradan istene· 
cektir. (1551) 3140 

An~ara Belediyesi 

Benzin alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
l - Belediyeye alınacak 900 • 1100 

ton benzin on beş gün müddetle kapa
lı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (258170) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (14077) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle. 
rin her gün yazı işleri kalemine müra
caatları ve ihale 2 ağustos 938 salı gü. 
nü saat on birde belediye encümenin
de yapılacağından taliplerin o gün sa. 
at ona kadar teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını belediye encüme -
nine vermeleri. (2524) 4739 

Soğuk asfalt alınacak 
Belediye Riyasetinden : 
Şehir yollan için lüzumlu olan yir

mi ton soğuk asfalt pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

Taliplerin 18. 8. 938 tarihine kadar 
her pazartesi ve perşembe günleri sa. 
at onda toplanan belediye encümenine 
müracaatları veya teklif göndermeleri 
ilan olunur. 4741 

Ankara Levazım AmirliQi 

Et ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiıyonundan : 
1 - 220.000 kilo keçi veya sığır e

ti alınacağından kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedii 55.000 lira ilk 
teminatı 4.000 liradır. Eksiltmesi 6.8. 
938 curnart-l gi!nU -- 12 de E.ra&n-

can tümen karargahında ask eri SA. 
AL. KO. da yapılacaktır. Şartnamesi
ni görmek istiyenler adedini 275 ku
ruş bedelle alıp görebilirler. 

3 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale saatından bir saat eveline ka -
dar 2490 sayılı kanunun 432 madde
sine uygun olmak şartiyle komisyo
numuza vermiş veya posta ile gönder-
miş olacaktır. (2462) • 4716 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı olan 880.000 kilo 
gürgen odunu kapalı zarfla eksiltme
si 3 ağustos 938 saat 12 de Ankara 
LV. amirliği SA. AL. KO. da yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19800 lira 
ilk teminatı 1485 liradır. Şartnamesı 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek-

Yulaf alınacak 
Ankara Levazmı Amirliği Saba,,, 

ma Ko.: 

1 - Tugay birlikleri hayvanatı ~ 
yeceği için 291.000 kilo yulaf kaP"! 
zarf usuliyle eksiltmiye konulrn 
tur. 

2 - İhale günü 25 temmuz 938 f"ı 
zartesi günü saat 15 dedir. 

3 - Tahmin edilen bedeli 10185; 
ra teminat muvakıkatası 763 lira 88 kt' 
ruştur. 

4 - Taliplerin ihale günü muayycf 
saattan bir saat eveline kadar tek 
mektuplarını komisyona ver.:niş oJcıll': 
sı şarttır. 

5 - Beher taksiti 97.000 kilo ol 
aylarıııl temmuz, ağustos ve eylül 

alınacaktır. 

6 - Mahalli teslim kıtaatın bulu 
duğu mahalde anbarlardır. (2262) 

4~ 

Koyun eti alınacak 
Ankara Leva:zon Amirliği Sat" 

Alma Komisyonundan : 
1 - İhale günü tali.p ~ı~mıyJn t 

tanbul Komutanlığma bağlı 1 : .. :• 
lerin ihtiyacı olan 60,01)0 kilo koY 
etinin kapalı zarfla ınalesi ~9 ı..dl 
muz 938 cuma günü saat 11 de ya 
lacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 2340~ 11 

ilk teminatı 17 55 liradır. Sartmır:1 

her gün komisyonda görülebilir. 1 
teklilerin 2490 sayılı .kam.mun ı, 
maddelerindeki yazılı v~sikatad 
ihale günü ihale saatinden bir 
evveline kadar teklif mektuplar 
Fındıklıda komutanlık satın alma 
misyonuna vermeleri. (2420) 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Sat.la 

ma Ko.: 
1 - Tümen birliklerinin senelik 1 

tiyacı için 526 ton yulaf kapalı zari 
münakasaya konulmuştur. İhalesi 
temuz 938 pazartesi günü saat ız 
yapılacaktır. 

2 - Yulaf umum tahmin tut 
28930 lira olup muvakkat temi 
2170 liradır. Şartnamesi her gün 
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
dirilen gün ve saabndan bir saat 
teklif ve teminat mektuplarını ~ 
buz karşılığını İzmir Bornova a~~ 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2304) 4414 

Sığu veya ke~i eli ahnacd 
Ankara Levazım Amirliği s,.tl 

Alma Komisyonundan : . "' 
1 - 133 üncü tümene bağlı birlilW. 

tuplarını saat 11 e kadar komisyona 

7 kalem veteriner ecza vermeleri. (2498) 4727 

ihtiyacı için 85521 kilo sığır veya 1'd 
etlerinden fiatı müsaid olan satın ,J1 
nacaktır. Kapalı zarfla ihal~i 20 te~ 
muz 938 çarşamba günü saat l0.30 
yapılacaktır. • 

2 - Muhammen tutarı sığır eti~ 
28649 lira 53 kuruştur. Ve keçi eti ıi 
18387 liradır. İlk teminatları sığır ~el 
nin 2149 lira ve keçi etinin 1379 ~1 jl 
dır. Şartnamesi 143 kuruş mukab'.!J 
de verilebilir. İsteklilerin ilk tert11 

makbuz veya mektuplarile 2490 sa;, 
kanunu~un 2. ve 3. maddelerinde}' " 
lan vesıkalarla beraber ihale gun iti 
ihale saatinden en az bir saat e\'el ,1 
kadar teklif mektuplarım Fındılc~ 
komutanlık satın alma komisyoJ1 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis 
yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
4800 lira olan yedi kalem veteriner 
ecza açık eksiltme ile satın alınacak
tır. 

2 - Eksiltme 5 ağustos 938 cuma 
günü saat 9 da M. M. V. satın alma 
KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 380 lira olup şart
name ve listesi KO. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(2494) 4724 

Memuriyet imtihanı 

M. M. V ekileti Hava Müsteşarlı
ğından : 

M. M. vekaleti hava müsteşarlığı 

şubelerinden birinde çalışmak üzere 
sivil memuriyete ücretle alınacağını 
9, 11, 13, 15 haziran 938 tarihli Ulu:s 
gazetesiyle ilan edilen ve istida ile 
hava müsteşarlığına müracaat etmiş 
bulunan taliplerin imtihanları 20 tem
muz 938 çarşamba günü saat 9 da ya
pılacağından mezkur saatte hava müs
teşarlığında bulunmaları işbu imti -
han gün ve saatinde ispatı vücut et
miyenlerin müracaatları nazarı dik
kate almmıyacağı ilan olunur. 

(2468) 4717 

Koyun, sığır veya ke(i eti 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al
ma Komisyonundan : 

1 - Maltepe piyade atış okulu için 
10,000 kilo koyun eti ve 55,000 kilo sı
ğır veya keçi etinin kapalı zarfla ek
siltmesi 28 temmuz 938 perşembe gü
nü saat 11,30 da Tophanede Lv. A. Sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli 20,500 
liradır. İlk teminatı 1537 lira 50 ku
ruştur. Şartnamesi koda görülebilir. 
Sığır veya keçi etinin hangisi ucuz i
se o et alınacaktır. İsteklilerin kanu
ni vesikalariyle beraber teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evel 
komisyona vermeleri. (2388) 4566 

Kuru fasulye ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 mali yılı ihtiyacı için 120.000 kilo 
kuru fasulya kapah zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Beher kilosu· 
nun muhammen fiatı 15 kuruş olup 
tutarı 18.000 liradır. İlk teminatı 1350 
liradır. İhalesi 22 temmuz 938 cuma 
günü saat 1 l dedir. İstekliler şartna
mesini her gün tümen satın alma ko
misyonunda görebilirler. Taliplerin 
kanunun 2, 3 maddelerindeki vesaik
lc teminat mektublarını havi zarfların 
belli gün ve saatten en az bir saat e
vetine kadar tümen satın alma komİs· 
yonuna vermeleri. (2225) 4284 

vermeleri (2231) 4287 ~ 

mmni 
Bünyan icrasından : sJ. 
Bünyan'da bakkal Hacet oğh1 r 

Usluya masrafiyle 130 lira 90 le"~ 
vcrmeğe borçlu Bünyan'm Pal~ 
yünden Mehmet oğlu İsmail P " 
tarafına. Yukarıda yazılı bOr~~ 
masrafları işbu ilan tarihinden 1 ~ 
ren 10 gün içinde ödemeniz bO't 
bir kısmına veya tamamına yab~titf' 
lacaklının takibat hakkında bir 1

• 

zınız varsa gene bu 10 gün içinde 
1 

· el 
da ve yahut şifahen icra da.ır -; 
bildirmeniz ve bildirmediğinı:ı ,,ti 
dirde bu müddet içinde mal bCY il": 
da bulunmanız lazımdır. Beyandı~ 
lunmazsanız veya hakikata rnıı ı1 
beyanda bulunursanız hapisle tBd 
olunacağınız ve ayrıca cezalaJ1

1 lacağınız gibi borcu ödcınez \'eY i 'I 
. . d cebr 

tıraz etmczsenız hakkınız a r 
raya devam edileceği ilan oıun~7:,S 



,., • ., • 1938 

;,, Vilôyetler 
Hükümel konağı yaphnlacak 

Erzurum Valiliğinden: 

Afkale kazasında yeniden yapıl
makta olan hükümet konağının 21299 
lira 64 kuruş bedeli keşifli ikmali in
şaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2S teırunuz 1938 pazar
tesi günü saat 14 de Aşkale hükümet 
konağı içinde kaymakamlık odasında 
yapılacaktır. • 

2 - Muvakkat teminat ı598 liradır. 
3 - İstekliler bu işin evrakı fenniye

sini Erzurum Nafıa müdürlüğü ile 
Aşkale kaymakamlığında okuyabilir
ler. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7 .S.936 
ve 3297 No. lu nüshasında intişar eden 
talimatname mucibince 937 senesi için 
Nafıa vekaletinden alınmış ehliyetna
me ve ticaret odası vesikasile birlikte 
birinci maddede yazılı saatten bir sa
at evci teklif mektuplarını mühür mu
mu ile iyice kapatılmıt ve mü~ürlü .?1-
duğu halde ke>misyon riyaaetıne gon· 
dermeleri mecburidir. Postada vukua 
gelecek gecikemler kabul edilemez. 

(22Zl) 4272 

Su boruları ahnacak 
Erzunnn Jmir Birliği Batkanhğın-

clan: . 
Eksiltmesi ıı-7-938 de yapılacağı ı-

lin edilip on beş gün uzatılan Erzu
rum şehri için almaca~. olan _su boru
larının 1120 metre tulundekı borula
nn iç kuturları üç yüz milime!re ve 
522 metre tulündeki boruların ıç ku
turları 250 milimetre ve 1799 metre 
tulündeki boruların iç kuturları 200 
milimetre ve 1435 metre tulündeki 
boruların iç kuturları 150 milimetre 
olmak ve mikdarı kUi hususi parça
lar tahminen bulundurmak üzere 192 
ton sikletinde çelik aksız haddeden 
geçirilmit kurıun kalafata mahsus 
normal yuvalı 12-6 metre tullerinde 
dahilen ve haricen sıcak olarak beton
landıktan sonra sıcak betona batırıl
mı' uçJ,arı yan yana olmak üzere. ha
ricen yün keçe ile sarılmış ve kıreç· 
lenmit olmak prtiyle 22.000 lira mu
hammen bedelli içme su boruları ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muıtur. MezkQr. borul3!' Trabzonda 
teslim edilecektır. Eksıltme 26-7-938 

981ı gilnü saat ıs de Erzurum beledi
ye bqkanlık odasında teşekkül eden 
ııııar birliği komisyonunda yapılacak
tır; İstekliler teklif mektuplan ve ti
caret odasr vesikası ve 1650 liralık 
aıuvakkat teminat mektubu ve Nafıa 
Yekiletinden 938 takvim yılına mah
•ua müteahhitlik vesikalariyle birlik
te ihale günil aaat on dörde kadar t
ınar birliği komisyonu ba,kanlılma 
gönderilmesi ve bu aarfların iyice 
dliihür mumu ile kapatılmı§ olmaları 
lbımdır. Postada vuku bulacak ge
cikmeler kabul edilmez. Bu iş için 
fazla izahat almak isteyenler beledi
ye fen heyetine müracaatları. (2436) 

4635 

Elektrik tesisatı 
Kırıebir Belediyesinden : 

I - Nafıa Vekaletinden musad
dak projeleri mucibince ELEKTRİK 
TESİSATI (4S) gün müddetle ve ka
palı zarfla münakasaya konmuştur. 

II - Bu ite ait münakua şart.na· 
ınesi projeler ve evrakı saire Kırşe -
hir belediyesinde görülecektir. Mu-
9akkat teminat birinci kısım için 2932 
lira SO kuruıtur. İkinci kısım için 191 
liradır. 

III _ Eksiltme 7-7-938 tariltinden 
19-8-938 tarihine müsadif cuma günü 
1aat 12 de Kırıehir belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

IV - Birinci kısmını te§kil eden 
makhua " elektrik kısmı (39096 lira 
32 kuruıtur.) 

ikinci kısmmr te,kil eden santral 
infaat kısmı iıe (2547 lira 50 kurut· 
tur.) 

V - Ekailtmeye girecekler 2490 
ayılı kanunun tayin ettiği ve milna-
ba prtnameıinln altı ve yedinci 
maddlerdekl vesaiki hais olmaları 
prttır. 4575 

lstanbut Den~ LeYmtm Amirtigi 

Kazan borusu alınacak 
M. M. Vekileti Deniz Mskez Satm 

Alma Komiayoıauadan ı 8.938 
•~ .. adet kazan borusunun. 3 ...... 
~ 8 .......... günu--

tarihın" e rastlayan çar,..--
•• a,ka6UI11ID 

at 15 de kapalı zarfla m~n. 
icra edileceği ilin edilmıştı. . . b" 

Reaml dairelerin saat ı 4 tattlıne ı-
k.r.. gün saat 

naen münakasanın mez ur f 
11 de icra edileceğinden kapalı zar • 
ların saat ıo a kadar komisyonumu:• 
vermeleri ilin olunur. (2505) 472 

Kazan borusu ahnacak 

olan 828 adet kazan borusunun kapalı 
zarfla münakaaası 3.8.938 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat ıs de v~ki
let binasındaki komisyonumuzda ıcra 
edilecektir. 

2 - Parasız prtnamesini almak ie
teyenlerin her gün komisyonumuza 
müracaatları. 

3 _Münakasaya girmek isteyenle-
rin 4~5 liralık ilk teminatları ve ka
nuni belgelerini havi zarfları~ı k~pa
tılmış olarak mezkQr gUn~ı muna
kasa saatinden bir saat evelıne kadar 
komisyonumuza verme~eri ve post~da 
vaki olacak gecikmelerın nazarı dık-
ka te alınmıyacağı. (1873) 3786 

Okullar 
4 nevi et ahnacak 

Liseler Alım Satım Komi.yonun
dan: 

Komisyonumuza bağlı yatıh lise ve 
öğretmen okullarmın mayıı 939 so~u
na kadar ihtiyaçları olan ve 898Z9 lira 
bedel tahmin olunan 78500 kilo dağlıç 
66000 kilo beyaz karaman, 25000 kilo 
kuzu ve 26150 kilo sığır etinin kapalı 
zarf usuliyle 18-7-938 pazartesi saat 
ı 1 30 da eksiltmesi yapılacaktır 

'İlk teminatı 5741 lira 45 kuru§tur. 
Eksiltme İstanbul Kültür Direk

törlüğü binası içinde toplanan Liseler 
Alrm, Satnn komisyonunda yapılacak· 
tır. İstekliler ilk teminat ın:akbu~ ve 
938 yılı ticaret odaSJ . vesıkalarıyle 
2490 sayılı arttırma, eksıltme kanunu
nun tarifatı dairesinde hazırlryacaklan 
teklif zarflarını yukarda sözü geçen 
günde belli saatten bir saat evveline 
kadar komisyon başkanlığına vermele
ri ve postada vaki olacak gecikmele
rin kabul edilmiyeceği. . 

Teminatların liaeler muhuebeıı 
veznesine yatınlacağı ve prtnamele • 
rin 449 kurut bedel mukabilinde li~ 
ler alım, satım komisyonu sekreterlı • 
ğinden alınacağı ilin olunur. (4078 • 
2243) 4294 

Kazalar 
Saray içme suyu in_şaatı 

eksiltmesi 
Saray Belediyeainden : 

Saraya dört buçuk kilometre mesa
fedeki kaynaktan başlıyan eski su yo
lunun mezkur kaynaktan kasaba ke
narındaki mulağa kadar çelik boru ile 
yeniden döynmcai auretiyle inpaı ka
palı zarf ile eksiltmeye ~tır. 

ı - ltin muhammen bedeli 25649 
lira 46 kuruıtur. 

2 - İstekliler bu ip aid prtname, 
proje ve sair evrakı belediyemizden 
parasız olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme 21 temmuz ı938 tari
hine raatlıyan pertembe ıünü saat 12 
de belediye binasında toplanacak be
lediye encümenince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin apğıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün ve aynı saate kadar 
encümen reisliğine teslim etmeleri 
lbımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16-ı 7 inci 
maddelerine uygun 1927 lira 75 kuruş 
muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika-
lu _ 

c _ Teklif mektupları ihale günu 
saat 1z ye kadar makbuz mukabilinde 
belediye reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar encllmene gel
mit bulunması, 

Bu it hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin encümenine müracaat 
etmeleri 4679 

içme suyu tesisatı 
lnesöl Belediy..mclen : 

Belediyemizin içme suyu menbaı 
kısmında yapılacak illvei ameliyat a
pğıda Frait dairesinde l!lünakaaaya 
konmuıtur. 

ı - Ketif bedeli 6590 ltra 16 ku
ruıtur. Kapalı zarfla mUnakuaya ko
nulmuttur. 

z - 7 temmuz 1938 den itib:ıren 
ıs gün müddetle eksiltmeye konul -
mut ve 2ı temmuzda ihalesı yap.la
caktır. 

3 - Keşif, teferruatı 

A - Ke§if 
B - Fenni ve hususi şartnameler 
C - Projeler 
D - Mukavelename 
lşbu evrakı talipler lncgöi Be!edi

yesinde görebilirler. 
4 - Bu itin teminat akçesi % yec.li 

buçuk hesabile 49 lira 43 kurut olup 
ihalede bu mikdar iki misle çıurıl:r. 
Münakasa temmuzun 2ı i.,cı perıem
be günü saat ı3 de bele.diye sa:onun
da belediye enclimenı marifetiyle ya
pılacaktır. Bu saatten !lir saat ... vveU
ne kadar zarfların beledıy:ye teslimi 

M. M. V. Deniz Merlrıa Satın Alma ve mukabilinde ~kbuz ahn~"ı prt-
Komi dan • tır. Posta ve saıre dolayıaıyle teah-

1 ~:in edilen bedeli 6200 lira hür kabul edilmez. (4342-ZU5) 4600 
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Muhtelif binalar yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Muhammen ketif 
bedeli 

Ada Parseller Lira K. 

322 19, 20, 21, 22 1855 
322 16, 17, ı8 903 
322 5, 6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1232 
322 ı, 2, 28, 3, 4, 23, 24, 2S, 26 1781 50 
33ı 1, 14, ıs 1862 
33ı 7, 8, 9 1141 
331 4, 5 1036 
33ı 10, 11, 12 1610 
331 13 1001 
326 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 25 1641 50 
326 8, 9, 10, 11 1S82 
326 12, 13, 14, ıs. 28, 18 1596 
326 19, 20, 21, 22, 23, 24 1477 
ı696 Erkek Lisesi hududu bari- 2030 

cinde bilumum mebani ada 
dahilinde bulunanlar. 

327 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2S 1344 
327 7, 8, 9, 26, 22, 23, 24 1414 

327 10, 11, 12, 32, 34 1106 
327 11. ıs. ıg, 20, 21 1197 
325 1, 2, 20, 21, 4, 5, 6, 7 ı84ı 

325 27, 29, 15, 16, 17, 18 ı6ı7 
325 8, 23, 10, 11, 31 ı540 
121 13, 14, 15, 16, 17 1890 
321 1, 28. 27, 3, 4, 5, 6 1106 
321 ıı. 12, 21, 22, 23, 24, 18, 19, 20 1631 
321 1, .. 26, 30, 9, 10, 29 1302 
340 Ada dahilindeki bilumum ı910 

mebanl 

Dipozito 

Lira K. 

ı39 12 
67 73 
9i 40 

133 62 
139 65 

85 58 
77 70 
120 75 
75 8 

123 12 
118 65 
119 70 
110 78 
152 2S 

100 80 
106 5 
82 95 
89 72 

138 8 
ı21 28 
115 50 

141 75 
82 95 
122 33 
97 65 

143 Z5 

Tıp Fakültesi inp dilmek iizere Sıhhat Vekaletince latimlik olunan 
Nümune Hutahanesi civarında kiin ve yukarda ada panel ve muhammen 
ketif bedelile dipozito miktarları yazılı bilumum ev, dUkkin, Baraka ve 
bahçe duvarlarınm hedmile enkularınm belediyece göıterilecek mahalle 
nakli ve yerinin mevcut yollar ıeviyeaine kadar inıaata müsait bir tekilde 
tesviyesi itinin 24-6-938 tarihinde kapalı sarf usulile yapılan artırması ne
ticesinde talip suhur etmediğinden meakiir tarihten itibaren her haftanın 
puartesi 'le pertembe ıtınleri sabah saat 10 da defterdarlıkta milteıekkil 
komisyonda ihalesi icra kılmmak Uzere bir ay müddetle puarlıia konul
muttur. 

Talipler fenni şartname, ketif raporlarının ve haritasını g8rmek Uzere 
millt emlik ve nafıa müdürlüklerine her gün müracaat edebilirler. 

(2174) 4252 

Oteller, çamaprhaneler, hastahaneler 

Havalandırma tesisab 

ve müeueseler için 
gayet mUkemmeJ •e itinalı bir 
tarzda yıkayan modem çamaıır 

yıkama makinaları 
Pratik, kullanıth ve elzem 

çamaıır yıkama, çamaıır kurutma 
ve çamaıır ütüleme makinaları ile 
dezenfekte cihazları ve saire tak-

dim ve teslim ediyoruz. 

Sinema, tiyatro, sanayi atölyele
ri, idarehaneler, ukeri depoları ve 
saire gibi hava gazı tesisatı olan 
mahallerde otomatik bir surette 
havanın tanzimi ve temizlenmesi 
talep üzerine havanın 11ıtılmaıı ve 
soğutulması küçük ve büyük yer
lerin havalandırılması tesisatı 

J. A. JOHN A. G., ERFURT, DEUTSCHLAND Sabt ye
ri: latanbul Kurukahveci Han 21 DEJÖ GIY ARMA Ti 
Tel: 21187 4440 

Sayın Ankarahlara 
Llcusluiu ile u samanda muhterem Ankara bal1mım raibetini manan 

SAKARYA ECZANESİ 
tı Bankaaı kartısında Vehbi Koç müeueseai lttlaallnde 

Meydan Palu otelinin altındaki mağazaya naldetmiıtir. 4363 

Harita Umum Dircktorl u9u 

Sade yağı alınacak 
Harta Genel Direktörlüiünden : 
1 - Harta Gn. Drk. Kıtaıı eratı i

çin 1600 kilo aade yağı eksiltme su
retiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 12 ağuatat1 938 cuma 
günü saat ıo da Cebeci'de harta Gn. 
Drk. binasında satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1680 lira, 
muvakkat teminatı 126 lira olup ma
liye makbuzu veya banka mektubu 
kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birli)cte ko -
misyona gelmeleri. (2485) 4720 

Yazlık elbise alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta Gn. Drk. Kıtası eratı i

çin 650 takım yazlık elbise eksiltme 
suretiyle alınacaktır. 

2 - Ebiltme 8 ağustos 938 pazar
tesi günü saat 12 de Cebeci'de harta 
Gn. Drk. binasında sahn alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4712 lira 50 
kuruş, muvakkat teminatı 353 lira 44 
kuruş olup maliye makbuzu veya ban
ka mektubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko . 
misyona gelmeleri. (2486) 4721 

Hesap makinası ve 
cetvel alınacak · 

Harta Genel Uirektörlüğünclen : 
1 - Harta i§leri poligon kemiyatı 

vaziye hesabatında kullanılmak üze
re evelce ilin ve eksiltmeye konulan 
bir heaap makinesi ve 6. cetveline ek
siltme günü talip çıkmadı&ından 2490 
sayılı kanunun 43 maddesine tevfi
kan tekrar eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 2S.7.938 paazrtesi gü
nü saat ıl.30 da Cebeci'de harta Gn. 
Drk. binasında satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 800 lira, mu
vakkat teminatı 60 lira olup vezne 
makbuzu veya banka mektubu kabul 
olunur. 

4- Taliplerin yukarıda yazılı gUn 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko-
misyona gelmeleri. (2513) 4729 

Yular, kaşa§ı vesaire 
ah nacak 

Harta Genel Direktörlüiünden : 
1 - Harta 'Gn. Drk. kıta11 için 200 

ip yular, 50 adet-alafranga kapğı, 150 
gebre, 250 yem torbMı 7S adet kıcçe 
belleme, 50 adet kıl çul, 150 adet kıl 
kolan eksiltme 8Uretiyle almacaktır. 

2 - Eksiltme 8 ağuıtoa 938 pazar
teıi gilnU saat 12.30 da Cebeci'de bar· 
ta Gn. Drk. binumda aatuı alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 681 lira 25 
kuruş, muvakkat teminatı sı lira 10 
kurut olup maliye makbuzu veya ban
ka mektubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı eün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko -
misyona ıelmeleri. (2487) 4722 

Arka çantası 
ve saire ahnacak 
Harta Genel Direktörlüiün._ : 
1 - Harta genel Drk. kıtuı için 

279 adet arka çantası, 71 adet matra, 
50 adet tüfek kayıfı, 30 adet paluka 
eksiltme ıuretiyle alınacaktır. 

z - Ekıiltme ı5.8.938 puarteai 
günü saat ıo da Cebeci'de harta Gn. 
Drk. binasında satın alma komiıyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1871 lira, 
muvakkat teminatı 140 lira 32 kurut 
olup maliye makbuzu veya banka 
mektubu kabul olunur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yu
karıda yazılı gün ve saatte teminat
lariyle birlikte komisyona gelmeleri. 

(2515) 4730 

Orman Koruma 

Ziraat al6tl satışı 
Devlet Orman lıletmeai Karabük 

Revir Amirlijinden ı 
1 - Revire bağlı Bilyülrdüz orma

nnıda yol kenarına istif edilmit bir 
halde af8tıda yazılı ziraat alltı açık 
arttırma ile satılaC4lktır. 

2 - Alltı ziraiyenin bulunduğu 
yer Karablik'e 23 kilometre mesafe
dedir. 

Cinsi 
Büyük yaba 
Küçük yaba 
Tırpan ça.pı 

Beherinin 
muhammen 

Adedi bedeli 
400 60 
400 40 

1000 20 

bedeli 
mecmuu 

240 
16\l 
200 

600 
3 - Taliplerin muhammen bede

lin % 7.5 iu nisbetinde teminatla 
22.7.938 cuma günü aaat 13 de Kara
bük'te revir merkezinde hazır bulun 
ıular.ı. '73! 
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Bankalar:.:- · 
Bir muakkıb alınacak 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Merkez Müdürlüğünden : 

Kalecik ziraat bankasına 40 lira ma
aşla muvakkat bir muakkip alınacak
tır. Asgari ilk mektep mezunu ve as
kerliğini bitirmiş olmak ve kırk beş 
yaşından yukarı olmamak kaydiyle 
taliplerin bu husustaki şeraiti ögren
mek üzere nihayet 22.7.938 tarihine 
kadar vesikalariyle birlikte T. C. Zi
raat bank .. sı merkez müdürlügüne 
müracaatları. 4731 

İskele yaptırılacak 
Denizbank lzmir Şubeıi Müdürlü

ğünden : 
Mordoğanda 7455 lira 55 kuruş be. 

deli keşifli bir iskelenin inşaatı eksilt
miye konulmufiur. Eksiltme 2 agus. 
tos sah günü saat 11 de denizbank 
İzmir ıube binasında yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 559 lira 16 kuruş
tur. İsteklilerin eksiltmiye gfrebil. 
mek üzere haiz olması lazım gelen 
ıartları öğrenmeleri ve daha fazla 
malumat almaları için şubemize müra
caatları ilan olunur. (2548 2522) 

4738 

Vakıfla" Umunı Modortogi.İ · 

Satıhk tarlalar 
Vakıflar Umum Müdürlüğündenı 
Madde - 1 - Kırklareli vilayetınin 

Lüleburgaz kazasına tabi Hamit abat 
köyünde mazbutan idare olunan Gazi 
Hasan paşa vakfından tapu ile muay
yen hudutlar içinde biri (2086) dö-

l ) 

evlek ki c.eman (3051) dönüm (2) ev
lekten ibaret iki parça tarı ının mül
kiyetleri satılmak üzere 22 haziran 
938 gününden 18 temmuz 1938 gıinüne 
kadar şartnamesi mucibince kapalı 
zarf usuliyle arttırmaya konulmuştur. 

Madde - 2 - Yukarıda yazılı gayri 
menkullerin birlikte muhammen be
deli (15000) liradır. 

Madde - 3 - İhale bedeli pe~in alı
nacaktır. 

Madde - 4 - İhalesi 18 temmuz 1938 
tarihine müsadif pazarteai günü ıaat 
14 de Kırklareli vakıflar müdürlügü i
hale komisyonunca vakıflar umum 
müdürlüğünün tasdikine talikan yapı
lacaktır. 

Madde - 5 - Talihlerin 2490 sayılı 
kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektublarını (4) üncü maddedeki 1>a
atten bir saat evetine kadar Kırklare
li vakıflar müdürlüğü ihale komisyo
nu reisliğine vermeleri lizımdır. 

Madde - 6 - Teklif mektubu ile te
minatım vaktında vermemiş olanlar 
arttırmaya kabul edilmiyeceklerdir. 

Madde • 7 - Tahmin edilen bedele 
göre muvakkat teminat 1125 liradır.· 

Madde - 8 - Satışa ait şartname 
Ankara'da vakıflar umum müdürlü
IU eml&k mUdilrlUğünde, İltanbul'da 
vakıflar baş müdürlüğünde. Kırklare
linde, vakıflar müdürlügünde parasız 
verilir. 

Madde • 9 - Arttırmaya iştirak e
denler prtnamenin bütün muhteviya
tını kabul etmit sayılır. (2089) 4078 

Satıhk tarla ve mera 
Vakıflar Umum Müclürlüğünden: 
Madde ı - Kırklareli vilayetinin 

Babaeski kazasına baglı Erikler yur
du köyünde mazbutan idare olunan 
Gazi Hasan (paşa) vakfından eldeki 
tapularında yazılı hudutlar içinde 
(570) dönüm bir parça tarla ve biri 
(1898) diğeri (560) ve üçüncüsü (612) 
dönüm üç parça mera ki ceman (3640) 
dönümden ibaret bir parça tarla ve 
üç parça meranın mülkiyetleri satıl
mak üzere 11 temmuz 938 gününden 1 
a~ustos 938 gününe kadar şartnamesi 
mucibince kapalı zarf uauliyle artır
mıya konulmu§tur. 

Madde 2 - Yukarıda yazılı gayri 
menkullerin birlikte muhammen be
deli (15700) liradır. 

Madde 3 - İhale bedeli peşin alı
nacaktır. 

Madde 4 - İhalesi 1 ağustos 938 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
(14) de Kırklareli vakıflar müdurlü
ğü ihale komisyonunca Vakıflar u
mum mUdürlUğünün tasdikına talikan 
yapılacaktır. 

Madde 5 - Taliplerin 2490 &11yılı 
kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını (4) üncü maddedeki sa
atten bir saat eveline kadar Kırklare
li vakıflar müdUrlügü ihale komisyo
nu reisliğine vermeleri lazımdır. 

Madde 6 - Teklif mektubiyle te
minatını vaktinde vermemiş olanlar 
artırmıya kabul edilmiyeceklerdir. 

Madde 7 - Tahmin edilen bedele 
göre muvakkat teminat (1177) lira 
(SO) kuruştur. 

Madde 8 - Satısa ait ıartnamc An
kara'da Vakıflar umum müdürlüğü 
emlik ve arazi müdürlUğünde, 1stan
bul'da lstanbul Vakıflar bat miıdür
lüğünde, Kırklareli'nde vakıflar mU
dürlüğünde parasız verilir. 

Madde 9 - Artırmıya iştirak eden
ler şartnamenin bütün muhteviyatuu 
kabul etmif sayılır. 

(2Sı8) 4736 
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BAY ANLAR .... Müjde! ESKİNAZl mağazasının şapka dairesinde 
görülmemit tenzilat yapılmııtır. Bu ay M>nuna 
kadar devam edecek olan fırsattan istifade edi· 
niz. Bankalar caddesi No: 27 4683 

• • 
YAZ MEVSiMiNDE 

ZEVKi E RADYO DİNLENİ 

FAKAT 

ı~~ 

KÖRTİNG 
6 LAMBALI ,1. 
~UPRA.!»ElECTOR " 

• • -~ 1:, . 

Hastahk, ölüm ve pislik a~liren fareler 

Bağı 

RADYOLARİYLE FAR HASAN 
FARE 

ZEHIRI 

TÜR Ki YE VEKkt: 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Haataneai Cerrahi Şefi 
Her giln saat Uçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adreı : Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 4321 

ile öldürünüz 
Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük bP.r nevi f 

releri, sıçanları derhal öldürür. Teıiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir 

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yeri 
koymalıdır. Kutuıu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruttur. _..,,_ 

NECiP ERSES 
111111111111111111111111111111111 ı ı ı ıııuıuttutttt 

İSTANBUL GALATA 
SE 5Lİ HAN ZÜLFARUZ Sokak ANNELER Pazarhkla satıhk tarla 

Cildinizin tahrif edilmemesini 
iıterıeniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
aeve kullanılan. ve cildi brq

tan sonra pamuk gibi 
yumuıatan 

POKER 
hraş hicaklannı kullanınız. 

Mikroskop gösteriyor ki : 
Sıtma parazitleri ıivrisineklerin iğnesile kana karıııyor. Ve müthit bir 

lfet olan sıtmayı riicudumuza atılıyor. 

Hayat makinesini arızasız bir tekilde itleten ve bizi sağlıkla yaşatan 

kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza atılanan bu melun parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 

yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimiz 
de sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini artırıyor. 

Vatandaı ! . SatJıtım bu af etten koru 
Kinin, arainik, çelik ve birçok acı nebatat buliaalarile hususi bir şcki1 

de ihzar edilen ve Sıhhat Veldletinin resmi ruhaatmı haiz bulunan BİO· 

GENİN drajeleri sıtma parazitlerinin en imansız bir dütmanıdır. 
Sıtmadan Korunmak Ye Kurtulmak için Birinci 

Deva B 1 O G E N 1 N dir 

BiOGENİN 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuv· 
vetlendirir, İftibayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldü· 
rür, tali olarak belgevıekliği ve ademi iktidarda bQyük faideler temin eder 
Sıtmanm bütün tekillerinde fifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç, her ec· 
zanede bulunur. 3868 

4000 

Hasta kan 

Dikkat ediniz, çocuklarınız za. 
yıfhyor mu? Burnu kaşınıyor 
mu? Uykuda salyası akıyor mu . 
Çocukta solucan vardır. Derhal 

lunet Santonin Bisküviti 
veriniz, eczanelerde 
kutusu 20 kuruştur 4481 

Sağlam l<an 
Kanda bulunan kırmızı yuvarlacıklar; hayat makinesinin en bi

rinci kuYvetidir. Yaptan bu kudreti her mevsim deiitmeıinde 
tazelemek, çoğaltmak, sağlığın esuım teıkil eder. 

Kan, kuvvet, ittiha turubu her zaman kanı tazeler, kuvveti art· 
tırır, lıtihayı çoialtır. Hafıza ve zekayı parlatır. Uykusuzluğu, 
fena dütünceleri giderir. Sinirleri yatııtınr. lnıan makineıine la-
zım olan kalori ve enerjiyi vererek azmi irade sahibi eder. Azami 
bir hafta içinde vücudu tazeliyen Ye ıençleıtiren .< FOSFORSOL) 
hayat ekıiri bütün doktorlarımız tarafından takdırle karıılanmış-
tır. Ruhumuzda daima neı'e ve heyecan yaratan~ deva bel ıev
ıekliği ve ademi iktidarda da büyük faydalar temın eder. Her ec· 
zanede bulunur. 3908 

Zayi - lstanbul Uıküdar nüfus ida· ı 
resinden aldığım nüfuı tezkeremle 
dülgerlik ehliyetnamemi kaybettim. 
Yenileri alınacağından eskilerin hük· 
mü olmadığı ilin olunur. Ankara Ta· 
bakhane caddesi 67 numarada Şerif 
oğlu Arif Tomruk. 4710 

Zayi - Muntazam borçlardan 24· 1· 
934 tarih 16398-59 ve senedi resmi li
va No: 137 üç aylık maaılara ait evra· 
kı kaybettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. Ankara Yeni
ıehir Naciye Levent Özveren Uluı 
sokak No: 12 4708 

Acenta aranıyor 
Ecnebi fabrikalarının vekile· 

tini haiz bir ticarethane Ankara 
için teıriki mesai etmek üzere 
tali bir acente aramaktadır. Ta 1 

l 
liblerin A. A. rümuzu ile latan· 
bul • Galatada Posta Kutusu 124 • 
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YENİ 
BU GECE 

Posta Soygunculan 
Gündüz iki film birden 

1 - Posta Soyguncuları 
2 - Maceralar Kıralı 

Seans aaatleri 

Eml&k ve Eytam Bankumdan 

Esas No. Mevkii ve nev'i 

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

Mikdarı 

Metre 2. 
Depozitosu 

TL. 

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

zarhkla satılacaktır. 
ihale 18.7.938 pazartesi günü saat on birde Bankamız aatıı komisyon 

huzurunda yapılacaktır. lıteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet c .. 
danı ve iki vesika fotocrafı ile Bank~z Eaılik ıerviaine gelmeleri. 

H. 

(a•"> ~~,_,......="""• 

M. GHAZANFAR 
TiCARETHANESi 

TESiS TARiHi 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
fürk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçıaı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

SİNEMALAR HALK 

....... ~ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

BU GECE • 
Büyük macera ve heyecan filmi 

Deniz KorNtnlan 
Gündüz ı ı - ı - 2.30 - 4.30 - 6.30 

.eanalanncla iki film birden 

l - Hudut Kahvsei 
ULUS - 19. uncu :rıL- No.: 6093 

lmtıyu Sahibi 
11 • 2.30. S,45 Gece 2ı de - -- -- - 2 - Yeraltı Esran 

Nurettin Kilnil SUNER 
Umumi Nqriyatı idare Belen 

Yazı lfleri MUdilrtl 
Mimta Faik FENiK 

ULUSBaumnl:ANKAR4 

. 
1 ı 

-ie. 

Normal aeana fiatlan 
BALKON 35, SALON ıs 
Saat 11 de tenzilatlı matine 
BALKON 20, SALON ıs 

Geceleri yalnız bir film gösterilir 

- -- -- -- -- -- -- -- -; ..... ,. 
Normal seans fiatlan 

BALKON 35, SALON ıs KURUŞ 
Bqün saat ı ı - ı 1UDalannda tenzilat 
BALKON 20, SALON ıs KURUŞ 

Geceleri yalnız bir film gösterilir 

... 
1 
:s ... 


