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Başmuharrir 1371 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı işleri 1062-1065 
İdare müdilrUiif 1061 
Atölye 1064 

ADiMi% .AN CIMl'%.CIR. tefrikaya başllyoruz 

Hatay askeri anlaşmasının ·esaslan 
Fransız askerinin mikdarı 2.500 ü geçmiyecek 

Türkiye de 2 .500 kişilik bir 
inzibat kuveli gönderebilecek 

Türkiyenin 
kıtaları 

~ müsavat 

Fransız taburu ile oradaki milis 
fazlası üzerinde 
karar altına ahndı 

mikdarının 
isteyebileceği 

Paris, 2 a.a. - Havas bildiriyor: 
Aktedilmiş olan ve yahut imzalan

mak üzere bulunan Türk • Fransız er
kanıharbiye anlaşmaları hakkında dip
lomatik mahfillerde tasrih edildiğine 
göre, türk hükümetinin halen Sancak
ta bulunan bir fransız taburu ve her 
ne vaziyet olursa olsun esasen orada 
kalacak olan mahalli milis kıtaları 
miktarının fazlası üzerinde Paris'te 
"muadelet,. istiyebileceği kararlaştı
rılmıştır. 

Celal Bayar Yükıek Ziraat Enıtit üsüncle yerli mahıulleri tetkik ederken 

Orn- -·""Asını Günclüz'ün Hatay'cla lransızlarla beraber 
alınmıf bir resmi 

Fran11ız kıtalaruun miktan, 2500 
kişiyi geçmiyecektir ue bu milttar, 
SanC"aL•ı.,,lci nizamın i.damesi husu
sunda türk iıtiraki için teabit edilen 
azami miktardır. Türk kıtaaının bu
lunacağı mahaller, ahalisi arasında 
mühim miktarda türk bulunan mın
takalar da teabit edilmiıtir. Geçen 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Başvekil, dün Yüksek Ziraat 
Enstitüsünü ziyaret etti 

Hatay 
F. R. '.ATAY 

Evelki gün ve dün Paris'ten 
gelen haberler, bir taraftan 
Fransa Hariciye Nazırı Bone 
ve Büyük Elçimiz Suad Danz 
diğer taraftan Antakya' da {Rge~ 
neral Aaım Gündüz ve General 
~utzinger arasındaki görütmele
rın tam bir anlatma ile nihayet 
bulduğunu haber vermektedir. 
Anlatmalar üç esas üzerinde 
olmutt~r: Fransa ile aramızdaki 
dostluk ve bitaraflık muahedesi
ni feshetmittik. Şimdi on sene 
müddetle Fransa ile eskisinden 
daha iyi tartlı yeni bir muahede 
aktediyoruz. Bundan batka, 
~~ansa ve Suriye ile üçüzlü bir 
1.>'• komtuluk akdi yapıyoruz. 
l?ç~ esas da, Hatay'ın iç asa
Y•tı ve umum\ masunluğu iki 
dost milletin ordulan tarafın
d~n garanti edilmek üzere, tim
dıden Hatay' da müsavi mikdar-

l
da Türk ve Fransız askeri kuvet
eri bulundurulacaktır. 

Bu mesud anlaşmalara varıl
nıak hususunda Daladiye hükü
metinin ve bilhassa Hariciye Na
zın Mösyö Bone'nin sarfetmi, 
olduklan gayretleri samimi bir 
!f'.~di_r ile anmalıyız. Fransa ile 
ı,;rkıye ar~s!~~a e!1.i>:i münaıe
bu~ ve el.~rlıgı halının vücud 

d 
A maıı ıçın, tek pürüz Hatay 
av "d· 1 • ~1 1 ı. mdi bu anlaımalarla 

nı~~h . davamızın halledilmeıine 
musaıd tartlar elde edilmittir. 
8

1 
unddan yalnız iki devletin doat-

an ""l b" . ~gı • ızzat sulh ve beynel-
mılel ıtbirlig .. i tarafd 1 d . b. ar arı erın 
ır menınuniyet duyacaklar ya-

kın-Şark havasının c·.. 1 ' ·· t" d b" ıger er us-
un e ırdenbire hafı"fl d" ... h" 
d·ı e ıgı ıs-se ı ec kt" F .. . e ır. ransa - Suriye ve 

T urkıye arasındaki hususi anlat
ma H ta · · k. ' da Y 111 son safhalarını ta-
ıp e erken ve ondan sonra hu-

d.kt bölgelerindeki her türlü' tah
n ve yolsuzlukları menedecek 
ted~lmbirlerin alınmasına ve tatbik 
e ı · h. 
K d 

eaıne ızmet edecektir 
ar - S · , 

.. • • -'J' un ye ye kartı beıledi-
~ı;:uz hususi sevgi ve alakadan 
e rar bahsetmekliğimize hacet 

var. mı? Kötücüller ne derlerse 
desınler, Suriye ve T·· k" ' . b. b. . d ur ıye yı 
ır ırın en uzaklattırıcı menfa-

8:t tezadlan ancak icat olunabi
lı~: Şu halde, iki memleket ve 
mıllet dost olmağa mahkumdur-

(Sonu 7. inci sayfada) 

Fransız· Türk anlaıması etrafında 

Fransız gazeteleri çok 
hararetli neşriyat yapıyor 

Celal Bayar, akşam postaya bağlanan 
hususi vagonla İstanbul' a gittiler 

Fransız'lar "bu itilaf şarkı Akcleniz'cle 
sulhu kuvetlenclirecektir ! ,, cli2orlar 

Paris, 2 a.a. - Havas ajansı tebliğ ediyor: 
Gazeteler, Fransız - Türk itilafmm imzası dolayıaiyle müttefi

kan memnuniyetlerini beyan etmektedirler. 
Pöti Parizien gazetesinde Burg, diyor.ki: 

Başvekil, Celal Bayar, diln öğleden 
sonra, yanlarında 'Gümrük ve İnhisar
lar Vekili B. Rana Tarhan ve Ziraat 
Vekili B. Faik Kurdoğlu olduğu hal· 
de Yüksek Ziraat Enstitülerini tetrif 
etmitlerdir. 

"Fransa ile Tü11kiye'nin ,arki Akdeniz havzasındaki müıterek 
menfaatleri telif edilmemeleri yüzünden mutazarrır olmakta idi. 
Şimdi bu menfaatlerin telif edilmesi her noktada·n memnuniyeti 1 

muciptir.~ 
BQfvekil Yükıek Ziraat Enıtitüsii laboratuuarlarınJa 

Profesörler ve talebe tarafından ha
raretle karşılanan Başvekil; Enatitü
n ün sınıflarını, laboratuvarlarını, İf 
atölyelerini, ve kitapanesini ezmit· 
lerdir. Başvekilimiz, bilhassa millt 
mahsullerimiz üzerindeki çalışmaya 
yakın bir alaka göstermişler ve eneti• 
tünün faaliyeti hakkında uzun boylu 
izahat almışlardır. Celal Bayar, bazı 
cihazlar üzerinde bizzat tatbikat yap
mıılardır. 

Ba~vekilimiz, Enstitünün bundan 

Türkiye, Atatürk'ün dehasiyle asri
leştirilmiş büyük bir devlettir. Nü
fuzu, bütün vasati Asya'da hissedil
mekte olan bu devlet, Karadeniz ile 
Akdeniz arasında bir anahtar vaziye
tindedir. Fransa için daima büyük bir 
kıymeti olan bu devletin dostluğu 
bugün Almanya'nın mevzilerini şarka 
doğru ilerlettiği ve yeni bir Bağdad 
demiryolu tahayyül ettiği bir sırada 
daha büyük bir kıymeti haizdir." 

Ekselsior gazetesinde Marsel Peyi, 
şöyle yazıyor: 

"Bu itilafla müziç İskenderun San
cağ ı ihtilafı sulhun idamesi ve şarki 
Akdeniz'de terakki ve refahın inki-

(Sonu 7. inci sayfada) 

Askeri anlaımalar bugün imzalanıyor 
Payaa, 2 a.a. - Anadolu Ajanamın huauai muhabiri bildiriyor: 
Erk&nıharbiye anl&flllaaı yann aa.bah aaat 8 de imza edilecektir. 

Orgeneral Aamı Gündüz'ün reialiiindeki murahhaa heyetimiz aaat 11 
de Antakya•dan ayrılarak aaat 13 e doğru lakenderun'a muvualat 
edecek ve öile yemeğini l.kenderun'da konaoloaluğumuzda yedikten 
aonra aaat 15 le huıuai trenle Ankara'ya hareket edecektir. Halk, he -
yeti uğurlamak için Antakya'dan lakenderun'a kadar gayet zengin 
program hazırlamıştır. Orgeneral Hutzinger'in başkanlıimdaki fran
aız murahhaa heyeti de yarm Berut'a hareket edecektir. 

Kahraman Gökçen geldi Atatürk' ün 
teşekkürleri 

Balkan tumeaini büyij.k bir muvaffakiyetle batarmıt olan kahra
man tayyarecimiz Atatürk kızı Bayan Sabiha Gökçen ; dün aaat 14.52 
de latanbul'dan tayyare ile gelmit ve Ergazi alanmcla Türk Hava Ku
rumu Yarbatkanı B. Fikri, Türkkuşu Ummn Müdürü B. 01111an Nuri 
Baykal, Kurum ileri gelenleri ve Türkkuıu tayyarecileri tarafından 
kartılanmıttır. 

Bayan Gökçen latanbul'dan aaat 1 t de kalkmıı, Elkitebi1''e uira· 
mıı .ve .lnönü kampında tetıkikler 7.•~mııt.. 

İstanbul, 2 a.a. - Cümhur B~kan
lığı Genel Sekreterliğinden: Reisi
cumhur Atatürk, kabotaj hakkının 

türle bayrağına geçtiği günün yıl dö
nümünde, yurdun her tarafından va
tandaşların samimi duygu ve yüksek 
sevinçlerini bildiren bir çok telgraf
lar almışlardır. Bundan pek mütehas
si& olan Atatürk, memnuniyet ve te
IJekkürlerinin iblağına Anadolu A
jaıwı'nı memur etmişlerdir. 

Milli Müdafaa Vekilimiz 
de gitti 

Milli Müdafaa Vekilimiz General 
Kazım Özalp, dün 19.15 ekspresine 
bağlanan hususi bir vagonla İstanbula 
hareket etmiştir. General Özalp'i istas 
yonda mebuslar, generaller ve veka
let ileri gelenlerile dostları uğurla
mıttK. 

İstanbul' da l 
sonraki faaliyet mevzuları ve çalıpna 
tarzı üzerinde de izahat almıtlar, ta
lebe ile konu"1Juşlar ve kendilerine 
iltifat etmişlerdir. Celal Bayar Enati-
tülülerin coşkun ve gönülden teza
hürleri arasında, akşam geç vakit, bu 

Gazeteciler, B. Sükrü 
Kaya ıereflne bir 

ziyafet verdiler 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Dahiliye 

Vekili ve Parti Genel Sekreteri Bay 
Şükrü Kaya bu sabah Ankara'dan gel
di. lstaayonda vilayet, belediye ve 
parti erkanı ve gazeteciler tarafından 
karşılandı. Ga.ıeteciler, matbuat kanu
nunun müzakere.i esnasında söyledi -
ği nutuktan dolayı Şükrü Kaya'ya te -
şekkür ve minnetlerini arzettiler. Ak
şam saat 17 de Dahiliye Vekilimiz ve 
Parti Genel Sekreterimiz §Crefine 
Serkl Doryan'da bir çay ziyafeti ve
rildi. Çayda ŞükrU Kaya ile gazeteci
ler arasında samimi haabihaller yapıl
dı. Bu haabihalde gazetecilik mekte
bi, matbuat lokali bahis mevzuu oldu. 
Şükrü Kaya, gazetecilere ıu cevabı 
verdi: 

- Muharrir ve gazeteci arkadaşla

rım, nezaketinize teşekkür ederim. 
Yapılan kanun, Partimizin esas pren
siplerindendir. Gazetecilerimizin mil
let nazarındaki mevkileri ve cumhuri
yete olan bağlılık ve hizmeıtleri benim 
söylediklerimden daha yüksektir. 

tO&JJl1PSSZSUJJ!ZSSZ05• 

Hatay' dan gelen resimler 

1 ind sayfamııdad11 

büyük bilgi müessesemizden ayrılmıt
lardır. 

Baıvekilimiı İstanbul' a giHiler 
Başvekil B. Celal Bayar, dün 19.50 

de postaya bağlanan hususi vagortla
riyle 1stanbul'a hareket etmişlerdir. 
Baışvekilimizi garda vekiller, Jehri· 
mizde bulunan mebuslar, ordu ve ve· 
kaletler ileri gelenleri ve kalabalık 
bir halk kütlesi uğurlamıştır. 

Başvekilimiz lstanıbul'da ayın onu
na kadar kalacaklar ve oradan bmitte 
temeli atılacak olan klor ve sud koe· 
tik fabrikasının törenini yapmak üze
~ lzmit'i şereflendireceklerdir. 

Harf inkilabının 

1 O uncu yllı 

dolayisiyle sergi 
Harf inkılabının onuncu yıldönU

mü münasebetile şehrimizde bir basıl· 
mış eserler sergisi açılacağını yazmıt
tık. Bu sergi hazırlıklarile meşg1H ol· 
mak üzere Başbakanlıkta bir komiı· 
yon teşkil edilmiştir. Komisyonda bil· 
tün bakanlıkların delegeleri bulun
maktadır. 

Diger taraftan İç bakanlık sergi ı 
çin, hazırlık olmak uzere valiliklere 
bir tamim yapmış ve vilayetleri, için
de on sene zarfında basılmış olan e
serlerden bire r tanesinin ı:;c 1derilme
sini istemiştir. 
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u İçten - Dıştan,, 
Her gün ve yahud haf tanın bir kaç günü gündelik gazetelerin mu

ayyen bir sütununda imzalı ve yahud imzasız yazı yazan biz muharrir
lerin içimizde o yazıların bir gün içinde bütün hayatını tamamlayıp 
fena bulan efemerinler gibi yirmi dört saatlik ömrü olduğuna dair hü
zün dolu bir 511dişe vardır. Sütun arkadaşımız N. Baydar'm gündelik 
fıkralarına se~tiği "I gün için'' başlığı, aşağı yukarı, bunu anlatmıyor 
mu? 

Bu satırların çıkacağı sütunda haftada bir iki defa fıkralar yazan 
Hasan - Ali Y:ücel'in "İçten - Dıştan" adiyle bastırdığı küçük kitab şim
di masamın ~erinde duruyor. Hissediyorum ki arkadaşımız, bu fıkra• 
larm birer efemerin faniliği ile unutulup gitmesine tahammül edeme· 
miştir. "lçtenr. Dıştan" Hasan Ali'nin bu sütunda yazdığı ve yaza
cağı fıkraların daimi başlığıdır. Ayni başlık, bir kitabın üzerinde cigara 
iskemlesinder kütüphaneye giriyor. 

Kitabın s< vfalarmı karıştırdım. Bunun sebebi bu fıkraları çıktıkları 
zaman sıcağı ,cağına okumuş ve onlardan lezzet ve fikir almş olmarrı
dr. 

Bir şair, li edebiyatçı, bir fikir ve felsefe adamı olan arkadaşımızın 
bu lakonik fıl.. ·alan, ilimle, fikirle bu günün akıp giden hayatını mez
ceden, yeni f k ve modern sosyolojinin bu husustaki telakkilerini o
kur1arına faı. \ılema edası takınmadan tanıtan yazılardır. Hasan .Ali, 
bir çok yazılarında "yeni" nin değerini .. eski" nin kusurlarım teferrua
tı ile göstererek canlandıran düşünürlerimizdendir. Bu yeni kitabında 
da bunu görüyoruz. 

Küçük hoyda 1 1 O sayfa içine tam elli üç fıkrayı toplayan bu veciz 
eser, mev~Jlarında zengin bir tenevvü de arzediyor. 

Önce gazeteye, gazeteden sonra kitab sayfalarına giren bu yazılar, 
istenirse bir cümlede, istenirse teker teker, ikişer üçer ve daima lezzetle 
okunacak fikir yudumlarrdtr. - N. ART AM • 

Yazın bahçe işlerinin en mühim o· 
lanı hiç fÜphe&i:.ı: &ulamadır ... Sula
ma işi bahçelerde ve bilhassa çiçek -
lik kısımlarında daha ziyade bilgiye 
ihtiyaç gösterir. 

Çünkü; çiçekler arasmda bol su 
ile iyi yetişenler olduğu gibi normal 
aulama istiyenler, çok sudan hoşlan
mıyanlar ve hatta zarar görenler bi
le vardır. 

Bahçenin vaziyetine, toprağın ha
line göre de değiıik olması lazım 
geldiği düşünülürse sulamanın ehe
miyeti daha iyi anlaşılmış olur. Su
lamayı yolsuz ve vakitsiz yapanlar 
bahçelerine &eve sevine sarfettikled 
emeklerin beklenilen güzelliği ver
mediğini görür ve büyük bir ekseri
yetle hemen §Öyle fiki.yet ederler. 

- Bahçemi bütün gün, bol bol su
ladığım halde çiçeklerim. sıska, cı

lız, renksiz ve zevksizlikten bir tür -
lü kurtulamıyorlar •• 

- Çiçeklerimi bir türlü güzelleş -
tiremiyorwn ... Halbuki boyuna sulu
yorum. Gibi ve bu tertip bir sürü ıi
kayetlerde bulunan bahçe meraklı

ları bahçenin ve çiçeklerin yalnız ve 
bol su ile olabileceği kanaatine al· 
danmıılardır. 

Bundan böyle de bahçelerinin 
bozgunluğu için bamba~ka sebepler 
arar ve iyi bilerek işledikleri kendi 
hatalarını göremezler. 
Şüphesizdir ki su; bahçecilikte en 

mühim bir materyal ve canlı bir a
mildir. 

Yalnız onu kullanmaaını bilmek, 
faydalarını düşünmekten daha mü
himdir. Çünkü su iyi kullanılmazsa 
bahçe için faydalı değil, hatta .zarar
lı da olabilir .• 

1 Siyasal Bilgiler okuluna al 1nacak 
do(enf Ye asistanlar 

Yüksek mekteplerin ilerlemesi ve 
hatta bugünkü vaziyeti muhafaza et
mesi, bu mtiesseıelerde profesör ye
tiştirmekle kabil olacağını düşilnen 
hükümet Kamutay'a bir kanun layiha
sı teklif etmiş ve layiha ile ileride in
hilal edecek profesörlere namzet ye
tiştirmek, okullara ecnebi dili ile ki
tap okutturmak hususunda kendilerin· 
den istifade edilmek üzere siyasal bil
giler okulu kadrosuna üç doçent ile 
üç de asistan iiavesini istemişti. Ka
mutayca kabul olunan bu kanun ile 
ilmi yolda çalışmıya kabiliyetli ve ha
zırlıklı ve tedrisatta ve bilhassa pra
tik kurslara iştirak ettirerek hocalık 
için lazım gelen alışkanlığı elde et
miş doçent ve asistanlar yetiştirile

cektir. 

Bağ hasfahklar ile mücadele 
Memleket bağcılığının muhtaç ol· 

duğu kükürt memleket içinde istihsal 
edilmektedir. Nitekim 1936 senesinde 
3162 ton, 1937 senesinde de 2625 ton 
kükürt istihsal edilmiştir. İstihsal e
dilen kükürtlerimizin tamamen satıl· 
ması elde bir stok bulundurulmasına 
imkan vermemektedir. Bu vaziyeti 
göz önüne alan hükümet bir devlet 
müessesesi olan Etibank tarafından 3 
bin ton kükürdün yurda ithalini ka
rarlaştırmış ve hazırlanan kanun pro
jesi Kamutay'ca kabul olunmuştur. 

Kabul edilen kanuna göre getirilecek 
olan kükürtlerin gümrük resimleri 
dört liradan 25 kuruşa indirilmek su
retile yurda sokulacaktır. Gümrük 
resimlerinde yapılan bu tenzilat ile 
mahsullerimizin maliyet fiatlarının 

yükselmesi Önlenecek ve rakip mem
leketler mahsulleri karııaında reka
bet imkanları temin edilmiş olacaktır. 

Finans Bakanlığının bir kararı 
Finans Bakanlığı, içerisinde yüzde 

elliden fazla şeker bulunan tahin hel
vasının da şekerden mamul madde ad 
edilerek muamele vergiıinden muaf 
tutulmasını kararlaıtırmıştır. 

İstanbul' da 

Mısır, Yunan, Türk 
sporcuları arasında 

Atletizm bayramı 
İstanbul, 2 a. a. - Mısır, yunan ve 

türk sporcuları arasında tertip olunan 
atletizm bayramı bugün Kadıköyün

de, Fenerbahçe stadında başladı. 
Aşağı yukarı türk ve Mısır mim at

letizm ekiplerini karşılaştıran bu mü
sabakaları seyr için, atletizm müsaba
kaları isin rekor denecek bir kalabalık 
günün cumartesi olmasına rağmen 

stadda toplanmış bulunuyordu. Kala -
balrk arasında birçok güzide simalar 
ve bu meyanda Mısır ve İrak sefaret -
leri erkanı bulunmakta idi. 

Büyük bir intizam içinde cereyan 
eden müsabakaların teknik neticeleri 
şunlardır : 

110 metre manialı koşu: Altı atlet 
iştirak etti. Türk Faik birinci 15, 2/ 10 
(yeni Türkiye rekoru), türk Vasfi i
kinci, türk Yavru üçüncü. 

Küçilkler arasında 100 metre : 
Türk Neriman birinci 11,6 (kuçükler 
arasında yeni İstanbul rekoru,) türk 
Cihad ikinci, türk Bülent üçüncü. 

100 metre sürat: Altı atlet iştirak et 
ti. Mısırlı Ebeyd 11,3 birinci, türk Ha
lük ikinci, mısırlı Halnani üçüncü. 

Cirit atma : Beş atlet iştirak etti. 

J 

Günün en heyecanlı müsabakası bu 
oldu. Neticede mısırlı Seyid 54,58 bi
rinci, türk Rasim ikinci, Türk Şerif 
üçüncü. 

800 metre : Altı atlet i§tirak etti. 
Mısırlı Mus~uris 1. 58,5 birinci, türk 
Galip ikinci, türk Re-p ü~cü. 

400 metre : Beş atlet girdi. Mısxrlı 
Ebeyd 49.3 yeni Mısır rekoru, birinci. 
Türk Gören ikinci, mısırlı Andre Adis 
üçüncii. 

Uzun atlama : Yedi atlet iştirak et
ti. Türk Seyvan 6,05 birinci, türk İste
pan ikinci, türk Cemal üçüncü. 

5000 metre : Dört atlet iştirak etti. 
Mmrlı Abusbah 16.02 birinci, türk Ar 
tan ikinci, türk İbrahim üçüncü. 

4 X 400 bayrak : Mısır takrmı 2. 28, 
2/ 10, (yeni Mısır rekoru) birinci, türk 
takımı ikinci. 

İstanbul mektchlt•ri i~in hir 

kılavuz hazırlanıyor 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Alakalı
lara kolaylık olmak üzere İstanbul 
Maarif müdürlüğü yeni bir okullar 
kılavuzu hazırlamaktadır. Hususi bir 
komisyon tarafından üzerinde çalışı
lan kılavuz resmi, hususi, ecnebi ve 
azlık mekteblerine aid olan bütün e
mir ve talimatı, tedris programını, ta
lebe kayıd ve kabultine dair olan şart
lan, muallim ve müstahdemlerin in· 
ha, tayin ve işten el çektirme işleri, 
mekteb binaları, kooperatifler, müsa
mere ve programlarını ihtiva edecek
tir. 

Deniz mektebine alınacak 

Karadenizli çocuklar 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Hamidi

ye mektep gemimizin ağustos ortaları
na doğru Karadenize çıkacağı ve bir
çok Karadeniz limanlarına uğrıyaca
ğx haber verilmektedir. Bu gezinti es
nasında Karadeniz sahili çocukların
dan 200 kadar ilk ve orta okul mezu· 
nunun, deniz gedikli erba!J okulunun 
muhteli sınıflarına alınması dilşüntil
mektedir. Bu talebenin muayene ve 
imtihanları Hamidiye mekteb gemi
sinde yapılacaktır. 

İzmir' de bir deniz f adası 

Bir 

Bir motör 
yandı 

ölü üç yarah var 

İzmir, 2 (Hususi muhabirimizden) 
- Bugün limanımızda müthiş bir de
niz faciası olmuştur. İstanbul limanı
na mensub İnebolulu Çolak Rasimin 
"Ticareti bahriye,, adlı motörü, lima
nımızdan kiremit yüklendikten ·sonra 
demir almış ve İstanbul'a hareket et
miştir. Motör, rıhtımdan henüz uzak
laşıp, mendirek açıklarına yanaşır
ken gemideıki mazotlar ateş almış ve i
ki müthiş infilak duyulmuştur. İnfi
lakı bir alev sütunu takib etmiş ve bir 
az sonra gemi sular arasında kaybol
muştur. 

Bu ani deniz faciası limanda, tela~ 
ve hayret uyandırmış ve kaza mahal
line yardımcı ve kurtarıcı deniz vası
taları gönderilmiştir. Bütün araştır

malara rağmen kaptan Rasim buluna
mamış, motörle birlikte kaybolmuş

tur. Kaptanın oğlu Mustafa, makinist 
Nuri ağır yaralı olarak kurtarılmış
lardır. Hamdi adında bir gemici de ha
fif yaralı olarak kurtarılmıştır. 

Müthiş infilakın ve kazanın sebebi 
henüz belli değildir. Adliye tahkh.ata 
devam etmektedir. Motörün makine
sinin bozukluğundan bahsedenler 1e 
vardır. 

İstanbul' da yer 

sarsıntısı 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Du· 

gün ,ehrimizde oldukça §iddetli 
bir yer sarsıntısı hissedilmiştir. 

Sarsıntı saat üçü 22 geçe olmuş 
ve çok az devam etmiştir. . 

*** 
Tekirdağ, 2 a.a. - Bugün saat 2.30 

da Tekirdağında şiddetli bir .zelzele 
olmuş, halk heyecana düşmüştür. Ha
sar yoktur. 

•** 
İzmit, 2 a.a. - Bugün saat 14 U 27 

daıkika geçe iki saniye süren hafif bir 
zelzele olmuştur. 

YabanCI memleketlerden 

getirilecek kok kömürü 
Bu sene orman kanununun tatbike· 

dilmesi münasebetile kafi mikdarda 

odun katiyatı yapılamamış olduğun

dan odun satışı azalmış, buna karşı 

kok kömürü sarfiyatı geçen seneye 

nazaran yerli fabrikaların istihsal ka· 

biliyetleri üstüne çıkmıştır. Hükümet 
kok kömürü mevcud stoklarının az za
manda istihlak edileceğini göz Bnüne 
almış ve kış sonlarına doğru yurdd~ 
bir kömür buhranının meydana gel
mesini önlemek için dışarıdan 20 bin 
ton kömür ithal edilmesini kararlaş· 
tırmıştır. Hükilmetin bu hususu te
min için hazırlamış olduğu kanun 
projesi Kamutayın son toplantıların
da kabul edilmiştir. Buna göre Anka
ra memurlar kooperatifi yalnız bu se
neye mahsus olmak Uzere yirmi bin 

to-n kok kömürü ithal edebilecek ve it-

1 Ceza evleri birer İt ve terbiyeOj 
olacaktır • 

müessesesı 
... ...... 
ngilt 

Umum fer de Direktörlüğün vazife 
umatı 

ve teşkilat kanunu çıktı ~~t~~· 
Bizim rejimde ceza evi - eski adıyla hapishane - bir tazyt1. Gerç 

mÜesaesesi olmaktan çıkmış, terbiye ve ıılah yurdu olmuştur. ku 
Amerika'da ve Avrupa'nın bir çok memleketlel'inde henüz erl'inden 

şilememiş olan bu seviye Türk Adliyesinin bir kaç seneden beti he~. i 
takip ettiği siyasetle kendiliğinden huıul bulmuştur. Bugün, fl'U 5?Y 
veya bu sebeble cemiyetin nizam ve sükununu ihlal etmiş olatıeralıte 
bir vatandaş ceza evine girdikten aonra, takip edilen bu terbiye\I~ 
siyasetiyle hüviyetini değiştirmekte ve oradan çıkarken cemiye-'j~ t 

te karşı itlediği suçt~n tamamiyle nadim bir hüviyet kazannılf'her i 
olmaktadır. an tel 

Okuma yazma bilmiyen, ora
da bunları öğrenmekte ve na
muslu bir insan gibi çalıfıp ha
yatını kazanmamn zevkini tattı· 
ran bir meslek ve sanat sahibi 
olmaktadır. Edirne ve lmralı ce
za evleriyle, bir çok vilayetleri
mizde kurulmuş olan modern ce
za evlerinde takip edilen bu me
tod ne kadar isabetli bir fikir 
üzerinde çalışıldığını pek kısa 
zamanda isbat etmiştir. 

Eskiden hapishaneler, Adliye veka
letinin bir müdürlüğü tarafından ida
re olunurdu. Fakat yeni zihniyet ha
kim olmıya başladıktan sonra bir mü
dürlük teşkilatiyle bu işlerin çevril
mesindeki güçlük kendiliğinden orta
ya çıktı ve bunun üzerine vek:J.letin 
merkez teşkilatında yeni bir organi
zasyon vücuda getirmek lüzumu ken
dini gösterdi. İki senedenberi bu 
maksadla üzerinde çalışılmakta olan 
Adliye vekaleti ceza evleri umum mü
dürlüğü bu sene Kamutaydan ç~kan 

ıbir kanunla tahakkuk ettirilmiş ve 
mükemmel bir teşkilat kurulmuş bu· 
lıınmaktadır. 

Hapısııcu .• • ... ,.in idaresi 1929 senesi
ne kadar Dahiliye ve"' ....... : .. ,. a'ddi. 
O sene, dahiliyeden alınarak Aaııyc 
vekaletine bağlandı. 9 senedenberi 
Adliye vekaletinde bulunmakta idi ve 
daha ilk senelerden itibaren bir teşki
lat ihtiyacı duyulmıya başlanmıştı. 

Fakat bilhassa geçen sene çıkarılan 

bir kanunla tadil edilen ceza kanunu
muzun 13 üncü maddesi ceza evlerine 
yeni ve mühim vazifeler yüklemiş bu
lunmaktadır. Bu maddenin, yeni zih
niyete göre cezayı infaz sisteminde 
ceza evlerine tahmil etmiş olduğu va· 
zife ve mükellefiyetler mevcud teşki
latla temin edilemiyecek kadar geniş 
ve o nisbette ehemiyetlidir. 

Diğer taraftan şimdiye kadar hapi
saneler idaresinin teşkilat ve vazife
lerini gBsteren bir kanun veya nizam
name de mevcud olmaması bu boşluğu 
doldurmak lüzumu kanunun bir an e· 
vel hazırlanmasını icab ettiren sebeb
lerden biri olmuştur. 

Yeni kanun ile Adliye vekaletine 
bağlı bulunan ceza ve tevkif evleri u· 
mum müdürlüğünün vazifeleri tayin 
ve tesbit edilmiş ve bu arada ceza ev· 
lerine tealluk eden bazı muamelele
rin süratle cereyan ve ifasını temin e· 
decek olan hükümler de ilave olun
muştur. 

Umum müdürlüğün vazifeleri ka
nunda ~öyle sayılmıştır: 

"Ceza ve tevkif evleri umum mü
dürlüğü Adliye Vekilinin direktifle
ri dairesinde ceza ve tevkif evlerinin 
inşa ve tamirlerini temin ve idare 
tarzlarını tanzim ve hesab muamelele
rini takib ve bunlara müteallik mu
habereleri icra ve tayinleri vekıilete 

aid olan ceza ve tevkif evleri mUdilr 

za evlerine; ikincisi diğer ceza ve te</ ile Al 
kif evlerine aid işlerle meşgul oıına•eri al 
üzere iki kısma ayrılacaktır. ckınd 

İş esası üzerine kurulmuş ve kur\! irler. 
lacak olan ceza evleri mütedavil set· Diğe 
maye ile yapacakları i~ler dolayısif:lerin 
le hükmi şahsiyeti haiz olacaklardı! '8 ku 
Mütedavil sermaye ile iş görecek hettrelti 
ceza evini temsil edecek makam \TCteri h 
memurları Adliye vekaleti tayin edC'arda 
cek, lü:tum gördıigü zaman da değiştİ'br. B 
recektir. , olan 

Htiknıi şahsiyeti haiz olan ceza e<I' ırasın 
lerinin mütedavil sermayeleri mik\hıar 
darlarını tayin ve birinden diğerin'ııali ~ 
nakline Adliye vekaleti salahiyetli·man 
dir. son 

Hükmi şahsiyeti haiz olan ceza e"'lif m 
lerinin mütedavil sermaye muamele:' 1 ve 
lerine aid hesab usulleri Adliye "'ri atı 
Maliye vekilliklerince müşterekeıtkkın 
tesbit olunacaktır. .ması 

Merkezde tevhid ve bilançosu tan' defa 
zim olunacak hesablar her mali yıl so-ııda t 
nunda Adliye ve Maliye vekillerince: gilte 
tayin olunacak iki memur tarafında11nıye 
tetkik edilerek tealltlk ettiği mali s\"!'k eh 
nenin hitamından itibaren en çok aıtJ ~ 
ay içinde Divanı muhaselbata tevdi o- 1= 
lunacaktır. 

ı .. . k l 1 pı 
ş esası uzerıne uru an ceza ev e• 

• uaha. 
- -~e ,çalıştırılan mahkumlara verile• 
cek gunac •• b. ·1.d b' Ad oı .... ...,, r-- arını tes ıte • 
liye vekaleti salahıyeı.a... , t """" ~ - .. .r.ak ır. teyı 

Çalışan mahkumlara verilece it-guo 
delikten iaşe masrafları çıkarıldıktaı1 rak 
sonra geri kalan mikdar, her mahkutııl!· 
için açılacak hesaba kaydolunacaktıf• n h 
Bu hesabda kayıdlı bulunan paralatn, a 
ancak mahkfunun kanuni ı:;ebebler uzeek Ü 

rine tahliyesi zamanında mülkiyetine: .ıun 
intikal edecektir. Vefat halinde xni·ıhll 
ra~ılarına kalacaktır. rild" 

Hükmi şahsiyeti haiz ceza evlerirı·allı 
de çalıttmlan mahkfimun uygunaııı ~i 
hareketi 6ebebile iş esası üzerine k\1' 1 SC: 
rulmamış olan diğer bir hapisaneyc: ndi 
nakli halinde o zamana kadar hesabı· 
na kaydedilmiş bulunan para müteda·~aı_n 
vil sermayeye irad kaydolunacaktır. l~tir 

Ceza ve tevkifleri umum müdilrlil· n m 
ğü ile umum müdürlüğün şube mi.i·li c· 
dürlüklerine ve 9 uncu ve daha yuka·rıda 
rx derecedeki ceza ve tevkif evleri.r. F 
mlidilrlilklerine hakim ve müddei ı.ı·i, ın 
mumilerle bu sınıftan sayılanlardaıuy 
bulundukları derecede kanuni terfiıisy 
müddetini henüz doldurmıyanların B 
da bir yukarı derece maa§ile tayinleri tek 
ve kendilerine tayin edildikleri dere·aha 
ce maa§ının verilmesi caizdir. Fakaı unl 
bu suretle geçtikleri dereceyi umumi İni 
hükümlere göre iktisab edinceye ka· lltn 

dar bu maaş tayin edildikleri memu • &aı;ı 
riyet haricindeki vazifeler için mük• eç 
teaeb hak teşkil etmiyecektir. lan 
Neşri tarihinden itibaren meriyet ~t, 

mevkiine girecek olan bu kanunun. ad 
modern ceza evleri tesisinde ve mev• ta. 
cudların inki~afında çok faydalı bit' ar 
rol ifa edeceği muhakkaktır. ti i 

hal edilen kömilrlerden ton başına alı- ve memurlarının tayin ,terfi ve tahvil
lerine dair inha muamelelerini ifa e

nan 7,5 lira gümrük resmi bu kömür-

1§ 

Fen Fakiiltesiııdc imtihanlar tıs 
-.ıı 

lere inhisar etmek üzere iki liraya in

dirilecektir. 

der.,, 
Umum mUdürlUk birincisi iş esası 

üzerine kurulan ve kurulacak olan ce-
Bol su birçok nebatlar için faydalı 

olduğu halde yazlık ve halide çiçek
lerden birçokları için lüzunuuz ba
zılarına da zararlıdır. Çiçeğin üze
rinde bol suyun ilk tesiri lüzum&uz 
ve yakıııksız boylanmasıdır. 
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İstanbul, 2 (Telefonla) - Üniver· et 
site fen afkültesi fizik, kimya, bote.· 
nik kısmının imtihanları bitmiştir. A· eli 
lrnan neticelerde muvaff akiyet nis· l'rı 
beti geçen seneye nazaran yüzde alt• ı 

mışı bulmuştur. lmtihan neticeleri ta· -eti 
lebeye tebliğ edilmiştir. 2 

Daha fazlası da sarılık ve sı&ka
lık verir. 

Bol su tesirile boylanmış nebatlar 
hiç güzel değildirler. Bunların çi
çeklenme kabiliyetleri gibi sıcak ve 
rüzgarlara karşı mukavemetleri de 
düıüktür. 

Bundan böyle çiçekleri lüzuınun -
dan fa:ı:la, bol sulamadan çekinme -
lidir ... Çiçekler hemen umumiyet iti
bariyle normal suıama istedikleri 
halde aralarında Dahlia, Canna, 1-
ris, Tritoma gibi bol sudan hoşla
nanlar ; 

Pelargonium, Sedum, Lobelia gibi 
çok sudan bozulanlar da vardır. 

Bütün çiçeklerin su isteklerini 
burada toplayıvermek imkansız ol· 
duğwıdan bundan böyle tanıtacağı -
mız nebatların bu ihtiyacı nazarı iti
bara alınacaktır. Yalnız m-imdilik 
bahçe severlere bahçelerini (yoktan 
ve çoktan kaçınarak) norm.al sula -
malarını tavsiye ederiz •. 

Bahçe ve toprak vaziyetlerine gö
re en iyi sulama fekilleri de gelecek 
yazıda anlatılacaktır. 

Uluçam 

Afdan sonra 
On dördüncü yaşını tamamlamak 

üzere olan cumhuriyet, kendisine 
karşı cephe almış, miJJt kalkınmayı 
ilk günlerinde boğmıya savaşmış, 

kelimenin tam manasiyle vatana i
hanet etmiş olan yüz ellilikleri e
veli rejimin hiç bir suretle sarsrl
mıyacak derecede sağlam olduğu
na güvendiğinden ve sonra onların 
kendi şahıslarına değil, fakat yurt 
içinde yaşıyan çocuklarına acıdığın· 
dan affetmiş ve bu karar, Kamutay'
dan çıkmış bulunmaktadır. 

Bu yüz elJiliklerden sağ kalan· 
lar ve ana vatana dönmekten çekin-
miyenler için, artık, sınırlarımız 
kapalı değildir. Buraya gelecek o
lanlar, kendi ellerinde bir baykuş 
yuvasını andırmış olan vatanı, kısa 
bir zaman içinde, hayal ve havsala· 
larımn alamıyacağı kadar gelişmiş, 
ilerlemiş ve bayındırlaşmış bulacak
lardır. 

Türkiye'de türk vatandaşının ne· 
fes aldığı hava, onların ciğerlerinin 
alr~madığı temiz ve saf bir havadır. 

Yüz ellilikler burada terakklnin 
hem maddi, hem manevi atmosferi 
ile karşılaşacaklardır. - T. 1. 

Asi general ! 

İspanya'da Frankist tayyarele
rin birbiri ardınca birıkaç İngiliz 
gemisini bombalamaları üzerine 
İngiltere hükümeti, ltalya'nın asi 
İspanyol generaline itidal tavsiye 

etm.esi için müracaatta bulundu
ğunu gazeteler yazıyor. Galiba, 
İtalya da böyle bir tavsiyede bu

lunacaktır. Bununla beraber ge
neral Franko'nun böyte bir tavsi
yeye kulak asmıyacağı da ri
vayet ediliyor. Eğer gerçekten ge
neral bu tavsiyeyi dinlemiyecek o
lursa, o zaman, ltalr.a'ya .:. 

- Ne yapalım, dinlemiyor, asi 
general bu! Bütün dünya kendisi
ne illi general demiyor mu? de
mek dÜ§ecektir. 

Ah şu yanlış terkibler 1 

Bir gün, çok güzel türkçe bildiği 

iddiasında bulunan bir ecnebi ile bir 
bahse girişen bir dostum ona: 

- Beninı dediğim doğru çrkar
sa sen bana bir kutu çikolata ala

caksın; senin dediğin doğru çı

karsa ben de sana bir çikolata ku
tusu alırım. Demi§, ecnebi de bu
nu kabul etıni§tİ. 

Bizim terıkiplerin böyle lastikli 
şekilleri vardır. Bir yabancı bun
ları kullanırken aldanabilir. Fa-

kat biz, kendimiz, hele gazeteci 
ve muharrirlerimiz bunları yanlı§ 
kullanırlarsa hazin oluyor. 

Bir İstanbul gazetesinde §Öyle 
bir başlık gördüm: "İngiliz gemi
lerinin bombardımanı!'' 

Bundan ne anlıyorsunuz? İngi
liz gemileri bir yeri gidip bombar-

dıınan etmiıler, mi.na&ıru çrkar
mıyor muaunuz? Halbuki İngiliz 

gemileri bombardıman etmemi§, 

bombardıman edilmi§lerdir ve 

gazeteci ya "bombardıman edilen 
İngiliz gemileri'' , yahut "İngiliz 

gemilerini bombardıman'' diye
cekti J 

Bir asır cahillikten sonra •• . 

Amerika'da 101 ya§ma kadar 
okUıyup yazma öğrenmiyen bir ka
dmcağız, bu ya§ından aonra oku
yup yazmıya merak aardırmq. 

Tam bir aaır, cehalet denilen 
kaygısız, rahat, endişesiz cihan 
içinde yaşadıktan sonra, bi.r de 
ilim dünyası denilen sıkıntılı ciha
na girsin baklnn, ne anbyacak? 

3 
4 

Dün sıcak 70 dereceyi buldu 
n 

Dtin Ankara'da ha11a bulutlu geç·•· 
•ır 

miş rUzgfır garbı şimalinden 5 metre: ; 
kadar hızla esmiştir. En düşük ısı 19•.: 
en yüksek ısı da gölgede 35, güneşte P 
70 derece kaydedilmiştir. Yurdda ha· r 
va cenubun doğu kısmı ile Doğu P.· e 
nadolusu ve Orta Anadolunun şar~ ~ 
kısımlarında çok bulutlu ve mevıı 1 • 

yağışlı, diğer bölgelerde bulutlu geç· n; 
miştir. 24 saatteki yağrşların kare· 

18

1 metreye bıraktığı su mikdarı Kep·: 
sut'da 10 Bucak'ta 9, Emet'te 4, Dört· 
yol'da 3, Balıkesir'd'e 1 kilgram, :E5' "8 

kişehir ve Kütahya'da cüzi mikdarda· 
dır. En yüksek ısı Eodrum'da ve ;: 
Siirt'te 32 Edirne, Balıkesir ve l{a,)" 

seri'de 34, Diyarıbakn"da 36 derece· ın 
di~ e 



~·o·i·~~······;··c··ul-·I 
.................................................. 
ngiltere imparatorluğunun 

sulan 
fer devlet askeri hazırlıklanna aid 
innatı büyük bir kıakançhkla gizli 
tr. Bu, bilhaaaa Almanya ve ltalya 

i\ otoriter devletler hakkında doğru
• Gerçi Musolini hazan nlkiblerini 
kutmak için ltalya'nrn askeri ku
nden bahseder. Hitler de Almanya
her ihtimale luu·Jr hazırlıklı oldu • 

§*u söyler. Fakat bu sözler bir takım 
.,eralitelcrden ibarettir. 
,llmanya'nrn kaç tayyaresi vardır? 
~ya Akdeniz'de hangi adalan, kaçar 
lf'luk toplarla tahkim ebniştir? Bun

her iki devlet tarafından da harb 
an telakki edilmektedir. Hatta hal

'i ile Almanya, birkaç seneden beri 
a~ri almanaklannn hava kuvvetlerl 
tkında hiç bir rakam kaydetmemek-

ıı "rlcr. 
f' Diğer taraftan deW:,krat memle

·y ı rin hükümctleri, deniz, hava ve 
ır '8 kuvvetleri hakkında istatistikler 
ettrettikleri gibi, bu memleketlerin 
"eteri hn'l.ırhkları etrafında parlamen
~arda serbest müzakereler yapılmak
t11ır. Bu müzakerelerin en dikkate la

' olanı, geçenlerde İngiliz Avam Ka
. ;ırasında yapılnuştı. Hükümetin hava 
1 \hları programını tatbik yolundaki 
0 'nati tcnkid edilirken, Jngiltere'nin 
h·manya'dan pek geri olduğu, dörtse-

ıonra da daha geri olacağı buı mu
\''lif mebuslar tarafından iddia edil

lt' f ve bu vesile ile birçok rakamlar da 
ve • 1 l 

ti rı atı mıştı. ngiltere hava silahları 
e kkında bu )olda açık miizakere ya
n• .ntasının önüne geçmiyen hükümct, 
O' defa parlamento aznsından biri hak

lice ll~a tedbir alnuya karar vermiştir. 
ti gıltere' de parlamento azalarının ma-

a nıyetl · b" · e· crı gı ı, nnzık ve lngiltere için 
~tfk ehemiyetli sayılan bir me&elenin 
o-ımıasına aebcb olan hadiıe tudur : 

1"1c1>uııardan !>andys, aa.kera bazır

le· J'ıogıauunın tntouu hwı.ıunda nu
le· Luıc"cn ısuzanta buturunaK nıv .. •·
d· uı ... ı.ıgunu nususı ••. - ·~-- narbıye ve-

hn,,. • - _., ... ,, ve ıdc:ııasıru rakamlar· 
J:. teyıd etmek ıçın de harbiye nazırına 
taıı rakamıarı ıhtıva eden bir vesika ver
CıııJlf · Mebus Sandys, istizahı yapmak 
tır· n harbiye nnzınnın cevabını bekler-
1ar 11ı adliye nazınndan kendisini gör-

uzeek üzere, bir davet alnuş. Nazırın 
ine.ntna gittiği zaman Sandys'den, ra
ıni· ınların kendisine kimin tarafından 

rildiğini söylemesi taleb edilmiş. Bu 
in·llurnatı vermediği takdirde devletin 
auıanıi sırlarım faşebnek cürmünden 
ku·• ~n.e hapse mahkum olabileceği 
eyeındısıne bildirilmiş. Sandys cev .. b 
bı·ırmek için mühlet istiyerok meseleyi 
da· ~ru_n Kamarasında bahis mevzuu et

ı .. tır H "di r. "' • a se, Avam Kamarası azası-
Hl· n tnaıuniyetleri meselesine temas et
li· ti cihetle, mebuslar müzakere esna

ka: nda büyük hassasiyet göstermişler-
J er•~· Fakat neticede Avam Kamara11 re
i u· '1 meseleyi çok ciddi telakki ettiğini 
da~ ~Yan ettikten sonra masuniyetler ko-
erf ı llsyonuna havale etmiştil·. 
rı~ Bu komisyon meseleyi tcdkik et

ler• ıek üzere iken, hadise ile iki heyet 
ere· .ıın alakadar olmıya ba§lamıttır. 
ka: ~~!arın biri, esrarın nasıl ifşa edildi
unı 1111 tedkik etmek için hususi bir hü
ka· llmet komisyonudur. Hükümetin id
u •lası fudur: .Malumat mebusun eline 
ük·~tı~ıne göre, mutlaka buna muttalı 

. bırı tarafından verilmiıtir. Hüku-
ıyet ıet tc ·• . . d' ıru maaumyet mcseleııyle ala-
un. • ar degıldir. Fakat bu esrarın na.il 
e~· la edddıgını arattırıp meydana .. 1• 
bıt annak . ~ 

ti "k ımparatorluğun hayatı menfa-
1. lızasıdır. Hükümet bu komisyonu 

'!kil ederken, ihtiyat zabiti olan me-
ar '11 Sand ·· ·r ya, unı ornıasını giyerek di-

antharb huzuru kmak . . b"' d ver· et dah na çı ıçın ır a-
a alrnı§tır 

ta· Esrnrcn · b." . 
A- -t· . al gız ır polıa romanı mahi • 

• ... ını an b h "d" . 
niı• >'r h u a ıae ıle bugün dört 
alt• 

1
1 
_eyet ~eıgul olmaktadır : 

Parlaıncnton t · · · i ta• ~tler k . un eırıı maıum-
omısyonu. 

2 - Adliye Vekal t" 
3 

er. 
- Huıuıi h ""k"' 4 o· u umet komisyonu. 
- ıvamharb. 

Mesele ıudur : Bir mebus k • 
• d k • , anunı 

Dana a as en sır te~kil ed mal . 
1 dd tt• • · en uma• 
ıld • c e ıgı zaman buna nasıl muttali 

ucunu söylemiyc mecbur mudur? 
Avam Kamara . . 

sının ımtıyazlanna 

d ıarşı 1?1cbuslar Öteden beri büyük bir 
U •ss~sıyet gösterdiklerinden, hadise bu 

/'.• nuhıtte derin h ge:J Sir eyccan uyandrr:nuıtır. 
tre asırdan bcrı" p 1• . .1. e • • , ar amento ıngı ız 

ı 19• :,>'ka~ı h~yabnda tamamiyle hakim ve 
eşte . . •mt.ıyazlı bir vaziyettedir. Bu ha
h•· aınıY_etı temin etmek için parlamento 
}. • ceçrnıf asırlarda kıral k 1 kı 1 , ve L dl , ıra ın ya n a-

şarl< ıt • or ar Kamarası ile mücadele 
ev.ıii ~u~ ve bunlan birer birer mağlub et-

/'.• nıştır. Avam ıc ......... _ . • 
ge:s ıalah" t" L-L -·ocuaıının ımtıyazı ve 
are• 1Y? 1 1.HUJis mevzuu olan her me· 

J{ep· ıele daıma knmaranın 1 h" h 11 d"I li - . e ıne a e ı • 
ört· gıne bakıbcak olursa mesele bu de-

' Es 'il da aynı şekilde neti:elenmelidir. 
rda· ~~kat hndise her halde İngiltere iç 

ve >olıtıkasının tekamül tarihi bakımın • 
Ka)"' lan enteresandır. Ve bütün dünyo ka
rece· ınovu tırrafından yakın altıkn ;1... ı ·ı. 

ULU5 

Çinliler Yangçe'nin 
bir barajını yıktılar 
Müthiş su kütleleri 
her tarafını isti lôya 

ovanın 

başladı 
Tokyo, 2 a.a. - Bu sabah fecir vakti Çinlilerin Yangçe'nin şi

mal barajını yıktıkları öğrenilmiştir. Bu baraj Matung'da Çinli
ler tarafından tahkim edilmiş olan baraja, nehrin menbaına doğ
ru, 20 kilometrelik bir mesafede bulunmaktadır. 

Tahkim edilen bu barajın şim
diye kadar Japon harb gemileri
nin Hanken' e doğru ilerlemele
rine mani olduğu söylenilmekte
dir. 

Tayyareciler, müthiş su kütleleri
nin Pehou ve Huanghu göllerine ak
tığını söylemektedirler. Anhuci eya
letinin cenubu garbisindcki nehirle 
tepeler arasında mühim bir sevkülce
yş mıntakası olan ova, suların istila
sına maruz bulunmaktadır . 

Nehrin mansabına doğru suların al
çalması matung barajından geçilme
sini bir kat daha güçleştirmiştir. 

Fransa Çin'e siliilı ve cephane 
satmıyor 

Tok~. 2 a.a. - Domei ajansı bildi-

riyor: Fransa'nrn Tokyo elçisi Arsen 
Hanri, bu sabah Hariciye nezaretine 
giderek Fransa hükümetince yapılan 
tahkikata müsteniden Hariciye nazırı 
U gaki'nin huzurunda Fransa'nın Çan 

Kay Çek'e silah ve cebhane gönderdi

ği hakkındaki şayiayı kati surette 
tekzib etmiştir. 

Japonlar bir §ehri zabıcttiler 

Tokyo, 2 a.a. - Domei ajansı bildi
riyor: Japonlar, Şantung eyaletinin 

cenubu şarkisinde kain Tungaisien 

şehrini zaptederek çinlileri c~nuba, 

Tungpei gölünün şark sahiline doğru 
püskürtmüşlerdir. 

Japonlar tarafından tevkif 
edilen bir Sovyet vapuru 

Sovyetler teıebbüslerde bulundular 

Cekoslovakya' da 
Südellerle yapılan 

müzakereler 
Prag, 2 a.a. - Çckoslovaık hüküme

ti ile alman Südet partisi arasındaki 
müzakerelerde halen üç muhtelif un· 
sur mevcud bulunmaktadır: 

1 - Diller hakkındaki yeni kanun 
projesi, lıaşvekil B. Hodza tarafından 
BB. Kundt ve Roşe'ye tevdi edilmiş
tir. Südet partisi halen bu projeyi tet
kik eylemektedir. 

2 • Milliyetler statüsünde, milliyet
lerin kendi kendilerini idarelerine a
it olmıyan kısım, Henlayn partisi de
legelerine verilmiştir. Bu delegeler, 
bunu kendi talebleri ilr. karşılaştır
maktadır. 

3 - Nihayet statünün milliyetlerin 
kendi kendilerini idarelerine aid olan 
kısmı, halen B. Beneş'in riyasetinde 
bir heyet tarafından tetkik edilmek
tedir. 

Umumiyetle sanıldığına göre, ilk i
ki vesika, 20 temmuza dogru mebusan 
meclisinin tasvibine arzedilebilecek
tir. Üçüncü kısım hakkında eksperle
rin kanaati, bunun bu tarihe kadar ha
zır olamıyacağı merkezindedir. 

Çekoslovakya'da aslwri 
hazırlık 

Prag, 2 a.a. - Müdafaa nazırı Ma
kunik eylülde 3.000 askeri hazırlık 
kampının faaliyete geseccğini bildir
miştir. 

Askeri hazırlık dersleri SS-39 ders 
eenesinaen itibaren yüksek mektebler 
hariç olmak üzere diğer bütün mek
teplerin programlarına ithal edile
cektir. 

Moskova, 2 a.a. - 31 mayıs tarihin- , 
de 1:8peruz boğazında hasara uğrıya- F 
rak J~ponlar tarafından t~~kif edilen rankocuların 
Refrıgerator Sovyet gemısı kanunı;uz 
bir tarzda halli mevkuf tutulduğun
d~n Tokyo'daki Sovyet büyük elçili
ğı mezkur vapurun tayfasile birlikte 
derhal serbest bırakılması için Japon 
Hariciye nezareti nezdinde mükerrer 

bir kruvazörü, 
bir Sovyet gemisini tuttu! 

teşebbüslerde bulunmuştur. 
28 haziranda Tokyo'daki Sovyct 

Maslahatgüzarı Simetanin Japon ha
riciye nazırı Ugaki'ye bir nota vere
rek hasara uğrıyan bir vapura yardım 
edecek yerde japon makamatının 
mezkur vapuru memnu mıntakada bu
lunduğu beyanile tevkif ettiklerini ve 
vapur kaptanı aleyhinde de adli taki
batta bulunduklarını beyan etmiştir. 

Japon hariciye nazırı mezkClr tev
kif hadisesini izah için müstahkem 
mevki olan Nosiakunisoki burnu mın
takasında tevkif edilmiş olduğunu 

söylemesi üzerine Sovyet maslahat
güzarı ikinci bir nota ile Japonyanm 
Portsmut muahedesinin 9 uncu mad
de:.i mucibince Sakalin adasile müca
vir adalarda tahkimatta bulunmama
yı ve Laperuz boğazında ı;eyrüseferi 

serbest bırakmayı teahhüt eylediğini 

hatırlatmış ve Nosiakunisoki burnun· 
da müstahkem mevki yapılmasının 

Portsmut muahedesini. muhil bulun
duğunu söyliyerek Sovyet hükumeti
nin keyfiyeti protesto eylediğini ve 
mezkur mıntaıkada Portsmut muahe
desinin derpiş ettiği rejimin tekrar 
tesisi için Japonyanın icab eden ted
birleri almasını beklediğini mezkur 
gemi ile kaptan ve tayfanın serbest hı· 
rakılmasını ve kaptan aleyhindeki ad
li takibatın durdurulmasını istediğini 
bildirmiştir. 

İ ngiltere'nin 

devletlerine 
Balkan 

mali 
yardım imkônlan 

Londra, 2 a.a. - Sundey Taymis'in 
yazdığına göre, Balkan devletlerine 
iktısadi ve mali yardımda bulunmak 
meselesi ticaret, hazine ve hariciye 
nezaretleri memurlarından mürekkcb 
bir komite tarafından tetkik edilmek
tedir. Bu mesele iki bakımdan mUta
lea ediliyor: Biri Balkan devletlerine 
son İngiliz - Türk kredi anlaşması e
sası dahilinde ihracat garantileri me
selesi, diğeri de 1ngiltere'nin Balkan 
devletlerinden yaptığı mübayaatın ar
tırılması imkanlarının bulunup bulun
madığıdır. 

Limanlar umum müdürlüğü 
İstanbul deniz ticareti müdürü Miı· 

fit Deniz, münhal olan İktısad Veka
leti limanlar Umum müdürlüğüne ta· 
yin edilmiştir. 

Vekalet Teşkilat kanunu mucibince 
gene latanbul deniz tıcareti müdürlü· 
ğünün vazifesini ifaya da deva~ ede· 
cektir. 
~Limanlar Umum müdürliiğü de ve-

Sovyel gemisi Malaga limanında 
Roma, 2 a.a. - Gazetelerin Saragoa' dan öğrendiklerine göre, 

Franko'ya aid Kanaryaa kravazörü Sovyetlere aid Çernof adın
daki petrol gemisini Malaga limanına getirmittir. Bu gemide 60 
bin hektolitrelik hükümetçilere aid petrol bulunuyordu. Kanaryaa 
kravazörü bu petrol gemisini Valanaiya civarında yakalamııtır. 

Gene bombardımanlar J. 
Valans, 2 a.a. - Frankist hava Vafi Parı·ıs·ı 80 bı·n 

kuvetleri dün sabah Segarbe'ı bom-
bardıman etmişlerdir. Sivil ahaliden 
8 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştır. 

Madrid, 2 a.a. - Radio - Norte'un 
bildirdiğine göre Frankistler cumhu· 
riyetçilerin anudane mukavemetine 
rağmen Beş'i, Solaş ve Lagoreta'yı iş
gal etmişlerdir. 

Kont Ciano - Lord Pört 
nıiiliikatı 

Roma, 2 a.a. - Hariciye Nazırı 
Kont Ciano bugün İspanyol meselesi 
hakkında İngiliz Büyük Elçisiyle ya· 
rım saat kadar görüşmüştür. Bu mü
lakat Kont Ciano'nun talebi üzerine 
vuku bulmuştur. 

lspanya'da tahkikat yapacak 
heyet 

Londra, 2 a.a. - tspanya'da bom· 
bardnnanlar hakkında tahkikat yapa· 
cak olan heyete iştirak için Hollanda 
tarafından ileri sürülen şartın bu ko
misyonun vücud bulmasını tamamiy
le suya dlişürmemiş olsa bile her 
halde çok geciktireceği sanılmakta· 
dır. 

Filhakika, Hollanda, bu komisyona 
iştiraki için bu komisyonun her iki 
İspanya tarafından istenmesini taleb 
etmektedir. Valensiya'nm bu şartı ka· 
bul edeceği muhtemel gibi görünü· 
yorsa da Burgos için vaziyet .öyle 
değildir. Burgos, böyle bir komısyo
nu kabul etse dahi buraya aza olacak 
devletlerin nasyonalist hükümeti hu· 
kukan tanımasa bile filen tanımışlar 
arasından seçilmesini istiyecektir. 

İtalya 1\lançuko ve Japonya 
ile ticaret anlaşması yaptı 

Tokyo, 2 a.a. - İtalya Mançuko ve 
Japonya arasında bir ticaret anlaşma
sı yapılmıştır. Bu anlaşma önUmUzde-
ki salıya burada parafe edilecektir. 

Muahede en ziyade müsaade gören 
millet esasına müstenid olup 150 mil
yon liretlik mal mübadelesini derpiş 

etmektedir. İtalya'ya 120 milyon li· 
retliği Mansukodan olmak üzere zira
at mahsulleri gönderilecek ve buna 
mukabil İtalya'dan makina ve otomo 

kiıilik miting yaptı 
Kahire, 2 a. a. - Vafd partisi taraf

tarları 80 bin kişinin iştirak ettiği bü
yük bir miting tertip etmiştir. 

Parti Reisi Nahas Paşa söylediği 
nutukta Ali Mahir Paşayı tenkid ede • 
rek son intihabata fesat karıştırmak 

ve otokratik idare tesis etmekle itham 
eylemiştir. Nahas Pa~ Elazhar rek -
töriinü de mezkur entrikalara karış

mış olmakla tekrar itham eylemiştir. 

:Macar d~vlct a<lamlannm 

Roma ve Bcrlin seyahati 

Budapeşte, 2 a.a. - Macar devlet 
adamlannın harice yapacaktan resmi 
ziyaretler hakkında alınan haberlere 
göre, başvekil İmredi ve Hariciye na -
zırı Kenya'nın Roma'yı ziyaretten baş 
kaca, bu zevatrn ağustosta Berlin'e de 

gidecekleri beklenmektedir. Bundan 
başka diğer macar ricalinin bazı dost 
hükümetleri ziyaret edecekleri de söy· 
leni yor. 

Şak o ihlilafl 
Buenos - Aires, 2 a.a. - Öğrenildi

ğine göre Şako ihtilafının halli için 
Paraguay tarafından verilen cevab 

Bolivya tarafından iyi karşılanmamış
tır. Bolivya ile Paraguay arasında bir 
uyuşma husule gelmesini temin için 

konferansın yeniden teşebbüste bulu
nacağı söylenmektedir. Bununla be
raber iki taraf arasında dogrudan doğ
ruya bir anlaşma husule geleceği şüp
helidir. 

ı----....................... i 
19 ıc~~~:ian ~~:c~~.::ııza 1 
İ kadar <le,•nm ccleccktir. Bu 1 
1 karagün ao tu cemiyete 
! aza olunuz. 
: .. " .............................................. .. 

Halay askeri 
anla~ması 

(Başı ı. inci sayfada) 

pazarresi günü imzalanan umumi 
anlapııa, ihtimallerin her birinde 
kumanda meselesini halletmeyi iki 
hükümete terkeylemcktedir. Hô.len 
müuzkere edilmekte olan tatbik pro· 
tokolunda, türk kıtası lransı% siste -
minin içine ithal edilmemiş olmakla 
beraber, kumanda lransı:r. makamla
rına ait bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, belki de bugUn An
kara'da parafe edilecek olan paktta, 
Fransa ve Türkiye, dostluklarını teyit 
eylemekte, menfaatlerinin pratik su· 
rette şarki Akdeniz havzasına inhisar 
eylediğini müşahede etmekte ve bu 
menfaatlerin dünyanın bu mıntaka· 
sında politik statükonun idamesini 
emrettiğini teyit eylemektedir. 

Fransa ve Türkiye, bu suretle tarif 
edilen menfaatlerinin muhtemel bir 
vaziyet ile mevzuu dava olduğu hal
lerde birlikte müşavere etmeyi taah
hüt eylemektedir. 

Il. Bone lngiliz Uiiyiik 
Elçisiyle göriişıii 

Faris, 2 a. a. - Hariciye nazın Bo
ne, bugün öğleden sonra ingiliz bUyük 
elçisini kabul etmiştir. 

Mülakat bilhassa türk - fransız an
laşmalannm akdi neticesinde yakın 
şarkta hasrı olan yeni vaziyet etrafın
da cereyan etmiştir. 

Çemberlayn'in nutku 

İspanya'yı yalnız 

İspanyollara 

bırakmahdır 
Londra, 2 a.a. - Başvekil Çember

layn Kettering'de milli hükümet ta
raftarlarının bir toplantısında söyle
diği nutukta, şimdiye kadar hükümeti 
tutmamış olan liberaller kısmına hitab 
ederek hareketlerini tadil edip edemi
yeceklerini tetkika davet etmiş ve de· 
miştir ki: 

"Muhafazakarlarla liberaller arasın
da eski vergiler ihtilaft artık kalma
mıştır. Hükümetin dış politikasına 
mümkün mertebe geniş bir milli mü -
zaharet temini arzu edilir. Benim baş
lıca vazifem büyük harbin tekerrürü
ne mani olmaktır. İngiliz planının ka· 
bulü sayesinde yakında lspanya'yı 
yalnız'İspanyollara bırakmak imkanı 
hasıl olacağını ümid ediyorum. İs
panyol limanlarında bombardıman e
dilen gemilere gelince bunların sa
hipleri dört beş misli fazla ücret alı
yorlar, binaenaleyh hükümeti bir har
be sürükliyebilecek tedbirleri ittiha
za sevkedemezler. Maamafih bu li
manların havadan ablokasını tanıdı
ğnnıza delalet etmez.,, 

Meksika' da 

General Sedillo'nun 
gizlendiği yer 

keıfedildi 
Meksika, 2 a.a. - Milli müdafaa ne

zareti General Sedillo'nun saklandığı 
yerin keşfedildiğini bildirmektedir. 

General, Palos civarında kain Ced
ro'da Tamaulipas devleti ile Coabuila 
devleti arasındaki Huastera dağ silsi
lesinde bir tepede saklı bulunmakta· 
dır. Federal kıtalar bu tepeyi muhasa
ra ettikleri için general ile beş arka
daşı bundan sonra yiyecek ve i5ecel: 
tedarik edemiyeceklerdir. 

Almanya - Polonya 
iktisadi anlaıması 

Berlin, 2 a.a. - Almanya ile Polon
ya arasında dün imza edilen iktısadi 

anlaşma 1 eylülde meriyete girecek
tir. Anlaşma Danzig şehrinde de tat
bik edilecektir. Alman mahfilleri ye
ni anlaşmanın Polonya ile Almanya a
rasındaki ticari milbadeleleri mahsus 
derecede artıracağını ümid etmekte
dirler. 

Paris'tc ııünıayi~lcr 

Paris, 2 a.a. - Bu sabah Pariste ve 
civarda işsiz amele nümayişler yap
mıştır. Evelce kararlaştırılan yerler
de ipizler toplanarak belediye reisle
rine metalip listeleri vermişlerdir. 

Hiç bir yer:de asayiş bo.ı.u!ınamıştır. 

TÜRKİYE BASINI 
1 
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Artık İnanabiliriz 
KURUN'da B. Asım Us, Hatay 

davaaı ve B~vekilimizin Kamutay
daki nutku münasebetile yazdığı bir 
bapnakalede ezcümle diyör ki : 

''Hatay meselesi gerçekten ümit
li bir safhaya girmi§ bulunuyor. Ge· 
rek Paris'ten, gerek Antakya'dan 
gelen haberler bizde bu .ümidi haldı 
olarak uyandırıyor. 

iki gün evel Başvekil Celal Bayar 
Büyük Millet Meclisi tatil kararı ve
rirken umumi vaziyet hakkındaki 
beyanatı arasında bu meseleye te
mas etmi§, fakat çok ihtiyatlı konut· 
mu~tu. Ve hulasa olarak §Öyle de
mi§ ti : 

- Bu milli dava ancalt Hatay' da 
türk ekseriyetine dayana bir hükü
met kurulmakla mümkü olabilir. 
Henüz müzakereler eskis kadaT' va· 
him olmaktan çıkmıpa bu dere -
cede ilerlemi~ değildir. y işinin 
mesut bir §Ckilde hail ebilme&İ 
için her ıeyden evel aske 
renin iyi bir neticeye varması lazım· 
dır.'' 

Hiç şüphe yok ki Celal Bayar'm 
bu tarzda ihtiyatlı dil kullanmakta 
hakkı vardı. lki yıldan ber~ bu i~ Ü· 
zerinde görüp geçirdiğimiz tecrübe
ler gözlerimizin önünde idi. 

Bununla beraber }>{.gün artık Pa
r~s hükümetinin niha} et türk tezine 
geldiğini gösterir alametler de var
dır. Cenevre anlaımalan mucibince 
fransızlarla mü~erelc emniyet terti
batına i~tirak etmek üzere Hatay'a 
girecek türk askerinin miktarı 2500 
kişi olarak teabit edildiği hakkmda
ki haberler muhtelif kaynaklardan 
teyit olunuyor. 

Hatta bu askerlerin nerelerde ve 
nasıl oturacağı hakkında iki taraf a
rasında crkanıharbiye anlatması ta
hakkuk ettiği de söyleniyor. Bu va • 
z.iyete göre, Sancak'a. tür.k aı&eri
nin girmesi bir gün mesel<:si olmut 
demektir." 

KiNLERDEN lFRA TLARDAN 

OSTONLOK 

TAN'da B. Ahmet Emin Yalman 
yazıyor : 

"lleriye bakan gözlerimizin ö
nünde birdenbire geniı ve güzel u
fuklar açıldı. Bir alem görüyoruz ki 
içi sevgi, §efkat, ışıkla dolu... Ayni 
alemde aziın var, karar var, icabm -
da serdiğin en ağır derecesi var ••• 

Bu gÜzel ve geniş ufku, Celal Ba
yar'm aon nutku gözlerimiz önünde 
canlandırmıştır. Nutuk o kadar gü
zel bir C$E!rdir ki yalnız bir defa o
kuyup geçmek yazrk olur. Birçok 
mühim noktalarının üzerinde dur· 
mak, düıünmek,Ba.§vekilin çok yük
sek bir ruhla ifade ettiği milli ideal
lerin manasını ve icabını kavramıya 
ç.alr§mak lazımdır. 

Bu nutku Kamutay'da derin bit
alaka ile dinledim. Sonra gazeteler
de aynı alaka ile okudum. Her iki 
defa.smda bende kalan his tU oldu: 
Nutuk, bir takun kelimelerin yanya
na sıralanması teklinde ortaya çık
mamıştır. Bir kül halinde doğan a
henkli prensiplerin ifadesi halinde; 
aevgi ve samimiyet dolu bir kaynak
tan ruhlara adeta akmııtrr. Dikkat 
edilecek nokta §Udur: B&Jka batka 
meselelerden bahsedilirken ölçü hiç 
değişmiyor. Bütün hadiseler, Ata
türk'ün türk inkılabına verdiği aynı 
geni§, berrak ,rasyonel, verimli ölçü
lerle ölçülüyor.,, 

UCUZLUK BAYRAMI 

CUMHURlYET'tin hem nalına hem 
mıhına ıühınunda B. Abidin Daver 
Sümerbank mallannda yapılan tenzi • 
lattan bahsederek diyor ki: 

çı Bu ucuzlUk mücadelesi, yalnız 

halkımızın refahım temin etmekle kal
mıyacak, aynı zamanda, turizm bakı· 

mından da, memleket için, çok faydalı 
olacakbr. Çünkü Türkiye, Balkanlar-

dan "'e Avrupa memleketlerinin birço
ğundan pahalıdır. Avrupaldar, zengin 

de olsalar, ucuzluk ararlar. Çünkü he
sab ve kitablannı bilen, taaarnıfa biz
den çok fazla riayet eden adarnlrdır. 

Zaten, hemen her memlekette mev
cud döviz kayıdları yüzünden seyahate 

çıkabilen bahtiyarlar, mecburen, her • 
tcyden evci, ucuzluk pe§inde koşuyor
hır. Türkiycye, bir müddet oturmak Ü· 

zere, seyyah gelmemesinin en mühim 

ıebeblerinden biri de pahalılıktır. Ha· 
yatı ucuzlabna mücadelesi muvaffaki

)0etli neticeler verdiği ve Türkiye pa • 

halı memleketler arasından çıkıp ucuz· 
lar arasına girdiği zaman, turizm ha • 
lamından da istifademiz büyük olacak

tır. Bu itibrla Sümerbank'rn 1 temmu• 

zu ucuzluk bayramı yapması çok ye • 
rindedir." 
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lnaıliz taarruzu çıkıt noktasın

dan itibaren 1000 yarda kadar aür
atlice ilerliyor. Fakat bu müddet 
emasında o kadar fazla zayiat ve
riyor ve kıtaları intizamlarmı o de
rece zayi ediyorlar ki bu hız azalı
J"OI" ve hareket gittakçe yavaılıyor. 
Ve hatta kısmen duruyor. Yalnız 
5 inci Norfolks tabW"UDun miralayı 
ile 16 zabit ve 250 nefer buldukla -
n niabeten müaaid vaziyetten isti
fade ederek bizim sağ yanımıza 
doğru ilerliyorlar, fundalıkh arazi
)'e dahil oluyorlar ve bizim hatlara 
yaldqıyorlar. Kendilerini bekli. 
yen tehlikenin ve akıbetin farkmda 
değildirler. Münip bey İngilizlerin 
bu kam• ilerlemeaini görünce aai 
yanma · bölük daha gönderiyOI' 
ve hüc meaafeaine girmiş bulu -
nan bu cesur İngiliz çocukları Üze
rine yükleniyor, aakerlerini aüngü 
hücumuna kaldırıyor. Bu çok ileri 
çıkmıtlar cezalarmı çekiyorlar ve 
tek bir insan geri dönüp baıına ge· 
lenlri anlatamıyor. Hepsi ve hep&t 
eriyor. 

lngiliz tuğayı bir müddet bekle -
dikten aonra ve ağlebi ihtimal ileri 
gitmif olan taburunun iJnbetini an
lamak için bir ilerleme daha yapı
yor. Bizim hatlar daha yaklaıı· 
yor. Bu defa Münip bey en aon bö
lüğünü de ileri sürüyor, kendiai de 
alayın bqma geçiyor, elindeki iki 
taburla ilerliy.ın dört ingiliz tabu
runa öylesine bir mukabil .aldırma 
yapıyor ki intizammı kaybebnİf tu
gay 500 metre kadar geri çekilme
)'e mecbur kalıyor ve tabii giriıtiii 
taarruzdan da vaz geçiyor. 

15 ağustosta ve bu tefebbüaten daha 
büyük makyaata bir taarruz daha 
vardl1': En sağ yannnızda ve Ece 
limanımn hemen cenubundaki Ki
reçtepe taarTUzu. 

Bu kireçtepe'nin hemen geriain
den bqlayıp TUl'fun köy - Yalova 
köyü üzerinden Marmara aahilin
deki Akbaı iakeleaine kadar devam 
eden bir vadi vardır. Bu vadi Ko
caçimen'in geri.ainden dolataralı 
MU'IDIU'a aahiline vanr ve binaen· 
..ı.,.h bat tarafmm diifman haki
miyeti altma geçmesi hiç de arzu 
edilecek bir f9Y değildir. 

lflu eden Anaf artalar taarruzun
dan 80IU"& Hamilton'un elinde hala 
bol kuvvet vardl1'. Çünkü bu mmta
kaya çıkarılan 9 uncu kolordunun 
muvazzaf tümenlerinden baıka bu· 
raya 53 ve 54 üncü mustahf az tü
menleri de çıkraılmııtır. Bizim Ki
reçtepe üzerinde aralanca çarpııan 
İM, bidayetten itibaren yüzbaıı 
Kadri kumandasında Gelibolu jan· 
clarma ta.burudur. 

10 ağustostan itibaren bu taburun 
Tanına baıka kıtalar da gonderili
TW· Kuvet fazlalaııyor. Fakat hay
h Tisi olan bu tepe üzerinde henüz 
İngilizlerinkine benzer bir kuvet 
TJiılması yapılamıyor. 14 ağustosla 
ela vaziyet böyle. Bugün öğleden 
80llr& ve saat 18.30 da bir tugaylık 
llir kuvet taarruzuna geçerek tepenin 
T&naını itıal ediyor, arkasmc:lan bi
zimkiler mukabil taarruz yapıyorlar 
Ye İngilizleri piiakürtüyorlar. 15 a
ğuatoata İngilizler daha faik kuvet-

Manş tuneli etrafındaki 
tasavvur tekrar canlandı 
İngiltere Fransa'ya bağlanabilecek mi! 

Yazan : M. Şevki Yazman 
lerle yilkleniyorlar. Bu taarruzun e- yor. Bunların hepsinden daha mÜe&
hemiyetini anlıyan genç grup ku- sir bir çare buluyor. Atından inerek 
mandana (Atatürk) derhal bu yuıa tehlikeli yol parçasını kOfa kota ö
geliyor. Eline geçebilen kuvetleri teye geçiyor. Arkasından grup erka
( 12 tabur) bu yana topluyor. Ve on- m harbiye reisi kendisini takip ediyor 
ları muharebe meydanına sevkedi- ve tabii bunun gerisinde tıkanıp kal
yor. Kendisi de arkalarını takip edi- mıı olan kıtaların da artıık duramı-
yor. yacağrnı siz anlarsınız. 

Geriden bu tepeye giden yol Sa- Aynı auretle Muatafa Kemal'in 
roa sahiline kadar geldikten aonra eınri altında buraya gelmiı olan kı
uzun müddet bu sahili takip etmek- taların düımanı geri attıklarını ve 
tedir. Bunu bilen İngilizler bu sahile tepe üzerindeki buhranı bertaraf 
iki torpido yaklaıtırmıılar, yol üze- ettiklerini de aöylemeğe hacet yok
rinden kut uçurtmuyorlar. Binaen- tur. 
aleyh gelen kıtalar yolun sahil ile . fSonu var) 

Mans tunelini açmak için yapılan tqebbüaler 

Çanakkale'de bir gece hücumiyle düımandan zaptedilen 
ıiperlerd en birinde ıabaha luır§ı yarım 1aat uykuya mezun 

bir aıkerimiz dalgın uykuda 

!ngiliz parli.mentoeunda, Manş ue· 
nizi altından bir tunel açılması hak
kında yeniden görüşmeler olmuştur. 

Bu görüşmelerin tarihi epey eskidir. 
İlk defa bu fikir bundan 126 yıl evel 
ortaya atılmıştı. 

1802 tarihinde fransız mühendisi 
Matiyö, hazırlamış olduğu proJeyi 
Napoleon Bonapart'a gösterdiği za
man, koca korsikalı bu fikrin hayranı 
olmuştu. Maamafih bir çok yıllar son
ra aynı hayranlık ve alakayı ingiliz 
devlet adamı Balfur da göstermiş, fa. 
kat locd Kiçner, bu fikrin gerçeklet
mesi için var kuvetiyle çalışmıştır. 

Politika ve harp hadiseleri ve husu
siyle Napoleon'un İngiltere'ye karşı 
güttüğü tecrit politikası büyük bir 
hayal gibi görünen bu düşünceyi bir 
miıddet için unutturmuş oldu. 

1870/ 71 harbından sonra Glodston, 
bu projeyi, Almanya'ya karşı bir taz
yik vasıtası olmak üzere kullanmağa 
kalktı. Bunun üzerine, bugün hala 
mevcut olan ve 1919 yılına kadar 

, Manş denizinde 10.000 den fazla Son-

birleıtiği noktada yığılıp kalıyor· -------

lar. 1 .allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
Bunu gören Muatafa Kemal atını : • • : 

ileri sürüyor, kıtaların bat tarafına _ Yazan: Alexıı T olıtoı No: 138 E 
geliyor. : E 

- Neden ilerlemiyorsunuz? : _ 
Kıtaların kmnandanı aahili takip : : 

eden yolu ve bu yolun çok yakının- : : 
da bir buldok köpeği dikkatiyle : : - -bekliyen iki torpidoyu göateriyor. : : - -Buradan ileri aitmenin bir manası : 
da ölüm demek olduğunu zımnen 1 § § 
anlatıyor. : : 

Muatafa Kemal kızmıyor, kıtala- E E 
rmı ilerletmek için bağ11'1p çağının- : E 

0 hs ··~ntırarak tunele en elverişli ge
lecek yerlerı .... .,~,ran "Manş der.izi 
tuneJi kumpanyası" tesıs euuu~. 

Bu kumpanyanın yapmış oldugu a -
raştırmalar neticesinde jeolojik şart
Iarin böyle bir tunelin inşasına çok el
verişli olduğu tesbit edildi. Bu araş
tırmalarda tunelin, Manş'ın altını baş
tan başa kaplıyan bir tebeşir tabaka
sından geçmesi lazun geldiiğ anlaşıl
mış ve işe başlanmıştır. 

Fransa ve İngiltere kıyılarında ay
nı zamanda işe girişilmiş ve lngilte
re'de Şebpir Klayf denilen yerden i
tibaren denizin dibinde iki kilometre 
kadar ileriye gidilmiştir. Fransa kı
yılarından ise ancak bin dokuz yüz 
metre uzunluğunla bir tunel açılabil
miştir. Bütün bunlar 1882 tarihinde 
olmuştur. 

İşler mükemmel bir surette ilerler
ken, Londra ticaret odası tunel inşa
sına muarız bir tavır takınarak her iki 
tarafda da inşaatı durdurmuştur. 

Fakat bu aksiliklere rağmen tune
lin inşasına ait yeni yeni projeler ya
pılmasından vaz geçilmemiştir. Bu 
projeler arasında bilhassa bir tanesi 
çok enteresandır. Bu proje tunelin u
zunluğunu takriben 60 kilometre ola
rak tesbit etmC'ktedir. Bu projede de, 
tunel, Şekspir Klayf'dan başlamakta 

Fransa'da Songat'da Avrupa kıtasına 
varmaktadır. Ancak, asıl tunelin inşa
sına girişilmeden, iki sahil arasında 
ve denizin dibinde 3 metre kutrunda 
bir "kılavuz tuneli"nin inşa edilmesi 
göz önünde tutulmuştur. Bu kılavuz 
tuneli yapıldıktan sonra, içinde ayrı
ca tecrübe sondajlarma girişilecek ve 
bu surotle jeoloji:k vaziyet tereddüt-

ı RADYO 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 
ı2.30 Karı 

neşriyatı - 12.50 Turk' musıkısı 
şarkıları - ı3.15 Dahıli ve harıci 

Akşam Neşriyatı: ıs.30 Karı 
neşriyatı - 18.50 Çocuklara masal 
Turk musikisi ve halk şarkıları ( •. t 
din ve arkadaşları) - 20 Saat ayarı US 
rapça neşriyat - 20.ıS Turk mus · , 
halk ıarkıları (Amatör Cemıle) - 21 da, 
konuşma: Beh~et Kemal Çaglar J 
Studyo salon orkestrası - 22 Son 

Avrupa : 

Ol'ERA VE OPERETLER: 17 
ı7.30 Londra - 20 Munıh - 20.30 
zı Roma - 24 Frankfurt. 
SENFONİ KONSERLERİ: 8. 

bruk - 9.30 Hamburg - ıo Sto 
11.30 Bcrlın - 14.40 Hılvcrsum - ı7. 
lano -19.55 Hilversum - 20 Viyana 

ODA MÜZ1ô1: 11.25 Kolonya 
Laypsig - 15.20 Vıyana - ı6 Ber 
ter - 17.05 Stokholm 
SENFONİ VE ORKESTRA KO 

LERl: 8.ı5 Kolonya - 9.30 Frank 
06.30 Frankfurt - ı0.40 Konigs 
ı 1.20 Kolonya - ı4.30 Stokholm - ı 
bruk - ı5.30 Sarbruk - 17.20 Var 
ı8 Dansiz - ıs.ıs Brıiksel - 18.30 
- ı9.ıO Viyana 
NEFESLİ SAZLAR: 6 Hamburl 

Sarbruk - ı2.ıO Frankfrut - 12.30 
gart - ı3.05 Hamburg - H Dansig 
Parıs - 20 Tuluz - 21.45 Sarbruk -
Stokholm 

ORG KONSERLERİ: 8.30 Lay 
9.35 Frankfurt - ıs Laypsig - 11 Ş 
ıı.10 - Beromunster - 11.30 Do 
zender - 14.10 Hılversum - 14.30 
- ıS.50 Budapeşte - 21 Breslav 

HAFİF MÜZİK: 5 Breslav - 6 
gart - 8.30 M unıh - 8.35 Ham bur 
Uoyçlandzcnder - ıo Bcrlin - ıo.ı 
lonya - ı0.30 Dansig - 11 Hamb 
11.30 Ştutgart - 12 Bcrlın, Kolonya, 
na - ı4 Kolonya - 14.05 Laypsıg - s 
Frankfurt - 15 Hamburg - 15.30 
-16 Breslav - ı8.20 Bcrlın - 19.10 
furt - ı9.25 Berlin - 19.45 Stokholıll 
Berlin, Doyçlandzender - 20.30 P 
22.30 Berlin - 24 Hamburg 

HALK MÜZ1G1: 8.10 Brcslav -
Münib - 12 Hamburg, Ştrazburg -
Frankfurt - ı8.15 Viyana - ı9.85 
19.10 Münih 

DANS MÜZHH: 18.20 Laypsiıı 
Ştutgart - ı9.30 Breslav - 21.45 L 
- 22.30 Doyçlandzcnder. 

Bükreı •\; .ma.:"' bir sahlek 
Bükreş, 2 a.a. - Bükreş 

mahkemesi, "l. A. R." tayyare 
kalarının eski müdürü mühendiı 
Carp'ı sahtekarlık cürmünden 
hapis cezasına mahkum etmiştiı: 
Aynı fabrikalarda çalışan diğ 

mühendis de cürüm ortağı olarak 
se mahkum edilmiştir. 

Carp Romen aristokrasisinin 
tanınmış ailelerinden birine me 
tur. Büyük babası başvekil, ha 
diplomat idi. 

süz olarak tayin ve tesbit edilmit 
caktır. Şayet kılavuz tunelinin 

ği saha inşaata elverişli çıkacak 
sa, gene kılavuz tuneli esas ol 

zere, asıl tunelin inşasına ~lan 
tır. Manş tuneli 6 metre kutrun 

fa edilecek ve kılavuz tuneli, a 

nelin bir tarassut geçidi olarak 
caktır. 

Sulu veya su sızan tabakalarda 

le bir tunel inşasına başlanınca, 
suyun hava tazyiki ile geriye iti 

lazımdır. Bu itibarla, hava tazyi 

bulunduğu hücrede çalışan işç 

bu yüksek tazyika olduğu gibi, t 

kin yavaş yavaş azaltılmasına da 

malan lazımdır. Aksi takdird 

denbire yapılacak olan hava t 

neticesinde ölüm tehlikesi baş g 
re bilir. 

-----------------------------------------------·- =1-----------------------------------------------------------· -
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111§ 
Ruslar yavaf, eski ananelerine göre sızdır. Artık ricat etmiyeceğim, bu- : 
yatamağa alışık, zevzek ve mahdut in· lunduğumuz yerde, ölünceye kadar E 
sanlardı; yabancılar sabahtan akşama savaşacağız. Bundan biç §Üphen olma- : 
kadar içiyor, askeri gelişi güzel döğ- sın ... " : 
mekle zevk alıyorlardı. Haber doğru : 
idi: Pernovo'ya çıkan kıral Şarl Riga Nihayet, tali veya talisizlik .eseri o- : 
üzerine yürüyor, sadece oralarda gö- !arak rüzgar şimale doğru eameğe baş- : 
rünmesi ile Livonya şövalyelerini i- ladı. Bir gün içinde nemli sis ortadan : 
taata alıyor, kıral Ogüst kıtalarını çekildi. Alçaklarda parıldıyan, hasis : 
Kurland'a ricate mecbur ediyordu. ışıklı bir güneş çamurlar içindeki or- _ 
Bizzat kıral Ogüst, anlaşmazlık için- dugihı aydınlattı. Şehirde, bir kilise : 
de bulunan Polonya asilzadelttiyle kubbesinin üzerinde altın yaldızlı bir E 
birlikte Vorşova'da kalarak Petro'ya hoToz parıldadı. Don toprağı sertleş- : 
mütemadiyen aai gönderiyor, ondan tirdi. Yavaı yavq topçu kıtaları sö- : 
para, piyade, kazak ve top istiyordu... kün etti. Her biri on çift öküzün çek- : 
Muhasırlar meseleyi iyice anlıyorlar- tiği meşhur "Gergedanlar" - Ayı ile 5 ikinci teşrin günü, şafakta, Petro, 
dı: tık donlar başlamaz başlamaz is- Arslan - geldiler: Bunlar ayrı ayrı yanında dük ile generaller olduğu 
veçlileri buralarda beklemek lazımdı. beı bin sekiz yüz libre ağırlığında idi halde Hermansberg tepeciğine çıktı. 

Şeremetcf, keşif ~in gönderilen ve yüz sene evel Novgorod'da dökül- Zehir gibi bir rüzgar esiyordu. Ordu
dört başıbozuk süvari alayı ile Vesen- müştü. gah henüz karanlıklarda idi. Güneşin 
borg'a varıp oradaki İsveç ileri kara- Alçak v.e enli tekerlekler üzerinde kızıl şuaları şehrin sivri çatılarına, 
kolunu maglup etti, fakat Narva'dan obüsler,kırk sekiz librelik kumbaralar kalenin mazgallarına çarpıyordu. A
kırk fersah kadar ötede, deniz kıyı- atan kıaa menzilli havan topları, yol şagıda uzun alevler yükseldi, bunları 
unda, Pigayyoki kayalıklarına dogru boyunca, kaplumbagalar gibi, ağır a- gök gürler gibi topların gürültüsü ta-

b. d b' · kı"ldı' ve buradan kip etti. Kumbaralar, kıvılcımlı dai-ır en ıre gerı çe • ğır sürünüyorlardı. Bütün kıtalar te-
p • kt bu a d · reler resmederek şehre doğru fırladı. etro ya şu me u Y z ı · laş içinde idi. Süvariler kılıçlarını 

"Korkudan değil, daha emin olmak 
için ricat ettim. Vesenborg civa -
rında tarı! olunmaz bataklıklar ve i
çerilerıM nüfuz edilmez ormanlıklar 
var. Yalnız burada değil, bütün bu ci· 
varda ot yok ... Dü§manın etrafımı çe
virmerMsine bilhassa dikkat ediyo
rum. Burada, Pigayyıoki'den düşma
nın goze görünmeden geçmesi imkan-

Ordugahı ve surları duman bürüdü. 
çekmişler, isveçlilerin çıkış hareketi· 

Petro dürbününü indirip burun delikni püskürtmeğe hazırlanmıflardı. 
)erini açarak Allar'a işaret verdi. Al-lki yüz kişi, Ayı ile Arslan'ı halat· 

larla, merkez rödutuna, kalenin cen"up lar yaklaştı ve tasvip etmez bir tavır· 
istihkamları önüne kadar çektiler. Bü- la dilini şaklattı: 
tün gece obüslerle havanlar mevzıe - Fena. Çok kısa. Barutun hiç de· 
konuldu. Kale de müteyakkkızdı, taar- ğe1:1i yok. 
ruza mukavemete hazırlanıyordu. - Ne yapmalı? Hemen ... 
Surlar boyunca fenerler dola§ıyor, - Atımı fazlalaştırmalı ... Yalnız, 

nöbetçiler biribirini çağırı~rdu. toplar dayanırsa .•• 

Eııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı -: çı.kar,ıp elden ele geçirdiler. Petro, pa--: kederden birini deldi, avucuna bir -: parça barut aldı, kedi gibi, aksi aksi 
5 aksırdL Topun namlusuna altı paket 
: barut tıktı. -----

Yakob Vinterıiverk : 
- Tehlikeli, dedi. 

5 - Sus, sus ... Gülle nerede? 
: Otuz altı libre ağırlığındaki güllc-
E yi avucunda hoplatıp topun içine sok
: tu ve iyice yerleştirdi. Çömeldi, deri--: se vidasını çevirdi. Nişan aldı .. 
: - Fitili veriniz, herkes geri çekil· 
5 sin ... 
: Kulaklarda oğultular yaparak Ayı 

Petro tepecikten indi, bir asma köp· alev kustu. Ağır ağır geri geldi, top-
rüden, ve sonra, bir meşe kapıdan ge- rağa gömüldü ... Gülle bir anda ufala
çip atmı çitlerin ve tel örgülerin öte- rak uçtu: Zafer tabyası üzerinden taş
sine sürdü. Merkez bataryasında top- lar döküldü, bir mazgal yıkıldı. 
çular Gergedanları - Aralan'la Ayı'yı Yakob Vinterşiverk: 
• su ile soğutuyorlardı. Batarya ku- _ Fena değil, dedi. 
mandanı Yakob Vinterıivek - kısa _Böylece devam ediniz ... 
boylu, geniş omuzlu, çenber sakallı Petro, kaftanını omuzlarına atıp a-
bir deniz kurdu - Petro'ya yaklaşıp tmı obüslere doğru dört nala kaldırdı. 
açıkça: Barut atımının bir buçuk misli arttı-

- Barut metelik etmez, dedi. Olaa rılmaaını emretti. Toprak, bir defa da
olsa serçe avlamağa yarar: Yalnız du- ha, yüz otuz topun aıtılışı ile sarsıldı. 
man ve is.... Duman bulutları çekildiği zaman şe· 

Petro kaputunu sırtından attı, kaf- hirde iki evin alevler içinde olduğu 
tanını çıkardı, kollarını sıvadı, eline görüldü. İkinci salvo da o kadar mü
uzun saplı silgiyi aldı, ve kir içindeki esair oldu. Fakat o sırada Tula'da ye
namluyu kudretli bir hareketle temiz- ni dökülmüş olan iki obüsün çatlamış 
ledi. ve bir çok toplarm da dingilleri kırd

- Hartucu ver .... 
Eri.er, bataryanın toprak altındaki 

dq>o.undan kuquni kağıt paketleri 

mıt olduğu haberi gelmekte gecikme
di... 

Petro: "Bu işe sonra bakarız .. Mile-

rimleri meydana çıkarırız .... Siz 
ze gene devam ediniz," dedi. 

Narva bombardımanı işte böyle 
ladı ve hiç durmadan 15 ikinci te 
kadar devam etti... 

Çarın aşçısı Felten, aksilene a 
ne, bir kor ateşi üzerinde omlet 
riyordu. On kadar yumurta bu 
mek için diınyanın zahmeti çekı 
ti. Bir mujik ata binip dört nala 
burg'a kadar gidip gelmişti. Ge 
ği yumurtaların hepsi bayattı. 

- Ne homurdanıp duruyorsun, 
ten? Ü zerlerine biber ek, çok 
ek ... 

- Anladım, majeste, biber ı .. 
Petro sobanın yanında ısınıy 

Burası sıcak olan tek yerdi. (Ke 
için Aleksaşka'nın yattııkları i:ı 

tahta perdenin arka tarafında, r 
açıkta gibi esiyordu. Şimdi, gec: 
rısı, rüzgarın ıslıkları, ve yakın 
danın üzerinde, bir yel degirm 
gıcırtıları işitiliyordu. Gürgen k 
leri güzelce yanıyor<lu. Felten 
ne söylene koşuyor, mutbak lev 
nı koklamagı hiç unutmadan ye 
ne diziyordu ... Aelvlerin ışıgı, t 
rüşten titriyen etli burnuna t 
yordu ... 

- Ey Felten, ya isveçliler seni 
ederlerse? ... 

- Sizi, dinliyorum, majeste. 
- Ah bu çarın aşçısı, derler. 1/ 

ni ayaklarından asarlar. 

(Sonu f 
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• 
ıme robların rengi m 

Beyaz, çık aarı, koyu aarı, ba
zılarında da lacivert ketenden veya 
batka bir ince kurnaıtan etek ve ca
ketlerle, herhangi renkte bir etek 
üstünde türlü türlü §ekillerle süslen
mi§ bluzlar da epeyce görülüyorsa 
da, geçen se~elerdc olduğu gibi, bu 
sene de en zıyade hoıa giden gene 
emprime roplnr oluyor. 

deki bayanlar ipekli emprimeler~ el
bette tercih ederler. 

Japonlar çin harbında 
kendilerini tüketirlerken Tolstoi'yi okur gibi ••• 

"Sarı ın, ine endasnlı, kıvrım kıv
rım gür &açl rı ü:ı:erıinde uf ak ha5Ir 
tııPkalı, pren s ••• , bazan heyecan
lı ve daima vakarlı, muhakemenin 
bu ilk cela sini dikkatle takip etti.,. 

Sebebini bilirsiniz, etek caket -
hele kostüm tnyyÖr oluna - kadını 
erkek gibi gösterir. Bluz, içindekine 
fazla teklifsizlik hali ver.ir. Kadına, 
tam kadın zarifliğini veren, görenle
ri hayran eden ve hünnet ettiren -
hem de vücudun ufak tefek kuı;urla-

Fakat, emprime kwna,tan t"Op 
giymek için iki mühim §art vardır: 
Robun hem zeminindeki, hem de re
simlerindeki renk vücuda ve mewi
me uymalıdır. 

Geçen haftalar zarfında Çin'de ve 
Japonya'da vahim hadiseler cereyan 
etti. Bu hadiseler dört esas altında 
toplanabilir: 

Birincisi japonlar Suşov'u işagl et
mekle su götürmez bir tabiye zaferi 
kazandılar. ÇünkU orayı almakla 
Şankov'a, oradan da Hankov'a yU
rüyebilirlerdi. 

İkincisi, fakat çinliler etleri yı
karak topraklarının bir kısmını su· 
lar altında bıraktılar, bu suretle ja
pon ilerlemesini geciktirdiler veya 
buna mani oldular. 

o rını ortadan kaldıran - roptur. 

Sarı ve mavi renkler insanı oldu
ğundan daha §i§man, yeşil ile kırmı
zı da ince gösterir. Siy h küçültür, 
beyaz büsbütün büyiitür. Robun 
üzerinde çizgiler varsa onlar da, 
yukarıdnn atağı olunca zayıf, bir 
yandan bir yana olurlarsa şi§lllan 
gÖ•tcrirlcr. Renklerin tesirini ve a
hengini bilen kadm bunlara dikkat 
ettikten başka, emprimenin rengini 
saçlarının renaine göre de seçer: 

Üçüncüsü, japonlar ümidsiz bir 
taarruza karar verir gibi oldular. Bu 
karara sebep de general Ugaki ile ge
neral Araki'nin iktidarı ellerine ge
çirmeleridir. 

Robun da mutlaka empdme ol
ma111 hemen hemen z ruridir. Neden 
zaruri olduğunu unuttunuz&a hatırı
nız~ getireyim: Şi:mdiki roplara en
tarı denildiği eski, pek eski zaman -
larda bayanlar kendi elleriyle bük
tük_ler.i yünlerd n daima beyaz en
~~· dıkerek giyerlerken gene hepsi 
guzel olurlar; fakat bir Örnek güzel 
olduklarına üzülürlenni§. Bunda 
hakları olduğu da inkar edilemez 
çünkü elbise bir kadının kendini be~ 
ğcndinncsi için mühim bir vaııtadır 
ve her kadın o vasıtayı k d" b"ld·~· "b' en ı ı ıgı 
gı ı - dah doğrusu, kendisini kime 
be '" d" ge~ ınnek istiyorsa onun hoşla-
nnc gı tarzda - kullanmak ister. 

Açık sarı saçlara açık mavi, altın sa· 
ruıı saçlara yeıilimtırak mavi, kır
mızı &açlara büsbütün ye§İI, parlak 
siyah saçlara kırmızı, kumral saçla
ra eflatun ve mor renkler, esmerlere 
sarı renk yakı§ır. 

Renklerin mevsime uymasına ge
lince, herkes bilir ki bu 5ıcak mev· 
simde siyah ve koyu renkler gören 
gözleri bile sıkar. Renklerin sıcak
lıkla münasebetleri pek ince ölçül
mÜ§lÜr. 

Nihayet japonlar yalnız Hankov 
üzerine yUrümiyorlar, ayni zaman
da Kanton'u bombardıman ediyor
lar. Japon matbuatı hem japon hem 
de dünya umumi efkarını Hainan a
dasına yaprlacak ihraç hareketine 
karşı hazırlryor !. 

muzafferiyeti 
Birinci nokta Suşov muzafferiye

tidir. Bu zafer katile~medi. 30 fırka 
kadar bir Çin kuvveti az kaldı sıkı
şarak hareket üssünden kopuyor
du. Bu kuvvet ıyrılıp Şankov üze
rinden ricat etti. Bununla beraber 
çinlilerin bu çekilişi her halde lii
zundı. Nitekim çok mühimmat kay
bettiler. 

O z manki bnyanlnrın bu üzüntü
s~nü, bi~i ekinlere, biri çiçeklere ü
ç~ncüsü de yemi§lere karı§nn üç ~e
n kızı hab r lırla.r. Kadın kadının 
halini daha iyi anlar. Onun için üçü 
nral rında kumpas kurarlnr verdik

R leri kararı icra ettinnek ü~ere he
men rüzgar perisine bir hab r ula§ -

t"at hrırlar. Ertesi gün bütün dünyada 
&ert bir rüzgar eser. Hep&i beyaz en
lnrili bayanlar, <ıt ki rin.i aiai--~ 
riizgardnn tela§ ,.t---.r.. kaçışmıya 

Örgüsü aynı, renkleri başka bir 
yün kumafı hararet derecesindeki 
cıva haznesinin Üzerine sarar&anız, 
cıvanm sıcaklığını bir derece arttır· 

mak iç.İn ,iyah kumaıı on beş saniye 
tutmak yetişir. Koyu yeşil renkte 
kumaşla bet dakika, kırmızı renkte 
kuına§la bet buçuk, beyaz kumaşla 
sekiz dakika li.znn olur. Demek ki 
siyah renkteki kumaı sıcaklığı be
yaz kumaştan otuz iki defa daha ça
buk geçirir. 

Japon erk~nı harbiyesi geniş pli
nına bağlı kalacağını zan etti. Hal
buki Gök nehri elinde bulunüuran, 
donanmanın istinat etti~i japon kı
taları nehri iki kıyııından aşacak ve 
Suşov'dan hareket eden şimal ordu
sunun büyük kısmı, Lung - Hov de
nen eğri demiryolunu Şankov'a ka
dar tazyik edecekti. Japon kıtaları 
Pekin - Hankov büyük hattı üze
rinde bulunan bu mühim dört yol 
ağzına hlikim olduktan :.onra ola 
sapacak demiryolu boyunca cenuba 
doğru ineceklerdi. 

af çalı ırl~-' -•• Dır de bakarlar ki her 
oırının beyaz entarisinin Üzerine 

ikisinin -.-aoındaki renklerin de· 
recesini de, her renain tuttuğu güneş 
ıtıklarının sayısına 1röre ayırdodebi
liriiniz: 

f bnık~ başk~ güzellikte ya bir çiçek, 
ya bır yemıı, yahut bir ekin dalı 
konmu§ ..• 

Beyazın tuttuğu güneş ışıklarının 

aayı&ı 100 farzedilirı.e, kanarya sarı
ıı 102, haki renk 140, açık Yetil 165, 

zeytin yeşili 165, kırmızı 165, mavi 
198, siyah 208 ııık tutar. 
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.. O gÜnden beri b yanlar türlü tür
lu renkte zemin üzerine ç.içek, yemiş 
Yahut ekin resimli kumafları pek 

severler. Vaktile bu türlü süslü ku
nıaılar yalnız bezden yapılırken o
na basma denilirdi. Şimdi basmadan 
ancak pek geri kalmı§ köylü kızları 
§alvar ve cepken giyerler. Şehirler-

Bu mevsimde en uygun emprime, 
şüphesiz, beyaz zemin üzerine limon 

sarısı çiçekli roplar olurdu, beyazla 
sarı §İ§manları daha kocaman gös
termeıoydi .... 

C.A. 

! ........................................................................................................ , 
Mahkeme Röportajları 

.................................................................................... '' 1111 ............. . 

Şoför, müşteri bayanı 
uzaklara götürmüş ve ... 

" Ne olur sanki şuracıkta 
biraz dinleniversek ,, demiş 

Bir buçuk aydanbcri adliye sarayı- ne otomobille gitmek icap etti, Sa
na ~ğ.ramnmıştım. Fakat şu bir buçuk manpazarından bir taksiye bindim. 
ay •Çınde esaslı bir değişiklik olma- Evi tarif ettim. Üstelik dedim ki: 
~1~· _Koridorda gördüğüm bütün ye- - Şoför efendi kardeşim, işim tez, 
nılıgı Şoyle ifnde edebilirm: Ağır ce- kestirme yoldan git, olmaz mı? 
za salonunun eskiden yalnız bir ka- Keşke dememiş olsaymışım: ben f'11 a~ılırdı: şimdi ötekini de açmı • sağa sola bakayım derken hangi yol-
~~· Kımbilir belki de sıcakların taz- dan gittiğimizin farkına varmamışım. 

Y ıyle... Bir de gözümü açtım ki Bendderesi 
d Sulh eczaların önü eski kesafetin- asfaltı üzerinde aheste beste gidiyo· 

en, ~kalabalıgından zerresini kaybet- ruz. Hemen arkasından dürttüm. 

Yangçc nehirinden demiryolunu 
takip ederek fimalden cenuba doğ
ru inen bir ordu taarruz ederek 
Nankin'in fethinden sonra Çankay-
ek'in idare merke.r:i olan Hankov'u 

dü9ürecekti. Ve çok geçmeden Ku
omintang sulha razı olacaktı. 

Feyezan 
Japon erkanıharuiyesinin plfinı iş

te böyle idi. Sarı nehrin sedleri yı
kıldı. Setlerin yıkılmasından çinli
ler japonları, japonlar çinlileri it
ham ediyorlar. Dört beş yiiz 
bin hektar arazinin sular altında 
kaldığı, 100 - 300 bin insanın bo
ğulduğu "söyleniyor. Bundan başka 
50 bin kadar firari daha boğulmuş-
tur. 

Lung Hay demiryolunu sulu kes
mi~ ve bu hat bôyunca ilerlemekte 
olan japonlar oralarda barınama.ı 

olmuştur. Sular Çin"o kahraman bir 
çehre vermiş, dünya efkfırını Çin 
hissiyatına daha fazla temayül et
tirmiştir. Japon ordusu büyük bir 
zayiat gördU. Japonlar çamurlar i
çinde pek çok mühinunat terketti
ler. Bundan başka setleri tamir et~ 
meğe uğraşan japon mühendisleri 
çinliler tarafından hücuma uğradı
lar. Bana öyle gellyor ki Çan Kay 
Şek hUkUmetinin protestoları Çin 

ıneınış Gen .. b · · - d d . d" b · e rnu aşırın agzın an a ı- - Aman kardeşım, de ım, sen ne 
~1 

•• d~kl.iyen öbek öbek kadınlı erkekli yaptın; neye beni bu yollardan götU• şimdi şuracıkta bağırır, mahalleliyi 
V u h eıl~r: müddeialcyhler, şahidler.. rilyorıun. başına toplar, seni polise veririm, 
ç c er ısım çağırışta koca koridoru Şoför hiç bu ıözleri duymamı§ gibi mahkumluğuna yürürüm, dedim. Fa-
1~ ~ın öttüren eski mUbaşirler... yüzünü arkaya çevirip de bana i!Öz kat benim bu sert laflarım şoför cfen-

sa zın sonu ilk mahkemenin entere- ucuyla bir i aret yollamasın mı? A diye sinek vızıltısı kabilinden geldi. 
sılnkolmasını .ist~dim. Fakat bunu na· vallahi tüylerim diken diken oldu. O habire işaret çakıştırıp, bana: 
s · . eş.fetmelı; hır çoklarından hangi- - Ben böyle şoföre de hix rastla· - Bırak bu lHları sende Allahını 
d

1t; d~n~em;H ki içinde - oradaki mamıştım. Allahtan hayırlısı dedim. seversen, sanki şuracıkta biraz otu-
n eyıcılerı oldu ğu kadar - okuyu- Sonra düşündüm ki, zahir bu yol da- rup temiz havada ferahlansak ne olur-

cuyu da alak d d · · k" ld · d k" ··ğut k a ar e en, havadan gelen ha keıtırmedır yahud l:Ste ı yo a ın· muş diye, derenin kenarın a ı so 
~ı 1 ıntıyı unutturabilecek sözler, cüm- şaat minşaat vardır da o yüzden bu- ağaçlarının altını gösteriyordu. 
e er Yakalıyabileyim. radan götürüyor. Fakat artık sabrım tahammülüm 

k ?zun uzadıya dilşünmeğe hacet Fakat birden sağıma soluma baktım kalmadığı için otomobilin içinde te-
b a ı;naaı: Koridorun bir ucundan, mU- ki biz lsmetpaşa mahallesine doğru pinmiye başladım. Kapısını açtım. 
t~~ır elı kalçasında tiz perdeden öt- değil de aksi tarafa doğru gitmiyor Kendimi yete atıp da bu herifin elln-

muyuz? ~oför de Bnündeki aynasını den tath canımı kurtaracaktım. Şoför 
- Mahmut kızı Gülsüm, Gülsüm... bana göre ayar etmiş, oradan hep ba· de böyle yapacağımı anlayınca yavaş-
- Şoför Cevat.. na bakıyor, ben de oraya bakınca işa- ca soldan geri döndU: 
Şoför Cevat zaten kapı ağzmday- ret Uıtüne işaret... - Sanki otursaydık biraz, nolurdu, 

~'t: onun davete icabeti kolay oldu. Hadi bu işaretleri görme.tlikten diye diye. otomobili ters çevirdi. Eve 
r:n ı~. ~ahmut kızı GiılsUm, korido geleyim, dedim, fakat bu ıefer de geldim. Velakin bunun peşini bırakır4 
dıysa ı~. e~arında nereden peydahla- arkaya döniıp dönUp: mıyım. Oradan numarasını aldım oto· 

ır a bap bulmu , çeneyi çene- - Bayan hanım, naaıl yol rahat mobilin verdim polise ... Kendisinden 
yAe daya~ı§ kimbilir neler anlatıyor. değil mi? Otomobili iyi ürnıUyor davacıyım, şikayetçiyim, ceza verin .. 

ncak mubaşı·r· ·· ·· ·· "d d ş ın uçuncu nı asın a muyum? Bak şu ağaçlar ne gUzel? oföre: 
kendisine gelebildı· ·. d • 1 d y ? 

Biraz oturup dinlensek otmu mı ? - Ne ersın bu sfü ere, ogru mu 
• - A kardeş, sıram gelmiş de habe- Diye lilzumsuz lil2!urnıuz konuft11a- diye soruldu. O, sanki bu sözler za-
rım yok, dıye ko a koşa salona daldı. aı yok mu? Deli olacaktım. Baktım bıt klitibinin ön tindeki yazı makinesi 
.. Gülsüm'ün hikayelerini dinlemek ki olacak gibi değil, sesimi sertlettir- için söylenmiş aibi, hiç o taraflı de-
ıçın ben de arkalarından... dim: ğildi. Ağır ağır müdafaasını yapmıya 
Zapıt varakas ı okunduktan sonra - Bana bak şoför efendi, dedim, ba ladı: 

Gülsüm'e davası soruldu: 1 artık sen .haddini attın. Beni İsmet- - Ne &ezer hakim bey, dedi, ba • 
"Acele işim vardı diye anlatmağa paşa mahallesine götUrUyor musun tan başa iftira 1 Ben şunun şurasında 

basladı Giılsüm, 1smetpaşa mahallesi· götürmüyor musun? Yoksa alimallah 7 senelik şoförüm. Bütün müşterile-

Yazan: Piyer 
La Tribün de 

Dominik 
Nasyon'da Bu satırlar, bir batka alemde cere

yan etmiı olan gÜriiltülü bir afk ma
cerasının mahkcm y intikal eden 
hukuki, yani son safhasına dair bir 
yabancı gazetede okuduğum yazı -
dan alınmııtır. Prenseı ruı muhaci
r~dir; timdi davacı olduğu kontla 
beraber yaııyabilm k için hicret es
nasında lstanbul'da diğer bir kontla 
yapılmı§ olan nikahmı bozdunnU§, 
iki çocuğunu b1Takmııtır. Sevgililer 
Paris'te tatlı günler geç.innişler, 
Hoggora seyahate çıkını§lar, fakat 
kontun ailesi bu münaa beti doğru 
bulmıyat'lak onu Hind - Çin'in sü.r
mUıtür. Preru s, ana olma:k Üzeı-e 
oldutunu hiaaedince OTalara kadar 
citmiı, dünyaya bir kız çocuk getir
miı. fakat bu a1Tada kont bir İngiliz 
lordunun kızı ile evlemniı, preruıe&
ten büıbütün ayrılmı§tır. Sarıtın ve 
ha~etli rus güzeli kendisine kar§ı 
yapılan bu haksızlıktan dolayı bir 
milyon frank zarar ve ziyandan baf
ka ayda on bin frank nafaka i&te
mektedir. 

halkına ve belki hemen bütün dUn
ya hi siyatına karşı Komintang'ın 

yilzilnü güldilrmek için yapıla~ ba
sit bir manevradır. Eğer etlerı ha· 
kikaten japonlar yardı ise bUyUk bir 
cinayet işlemiş olurlar ve onlara bü
yilk mesuliyetler yüklenebilir. Fa
kat hakikatte yalnız çinliler mesul 
tutulmalıdır. Çünkü holandahlar da 
on dördüncü Lui'ye karşı muharebe 
ederken ve Rostopşin de Moskova'
yı yakarken böyle yapmı§lardı. Çin
liler bunları taklit etmi , ~rdir. 

Kanlon'a taarruz 
StrateJı noktasınunn suların taş

ması ınUhim bir tehlikedir. Bu şnrt
lar içinde Hankov Uzerine taarruz 
yapılamıyacaktı. Yahut hiç olmazsa 
Yangçe nehrinden yapılacak taar
ruzda japon kuvvetleri fazla dinle
nemiyeceği için bu taarruz da kuve
tini kaybedecekti. Tam bu sırada Ja
ponya yalnız Kanton'a saldırarak de
ğil aynı zamanda Hainan adasına ih
raç yaparak hareket üssünü cenuba 
doğru genişletmek ister gibi görü
nüyor. Kanton'un fethi Tokyo'da 
farzedildiği gibi kolay mı olacaktı? 
Şanghay'ın fethi Japonya'dan az 
gayret fakat pek çok kurban, mü
himmat ve para istedi. Şehir üzeri
ne yapılacak hücum Hong Kong'un 
yakınlığından dolayı İngiliz· japcm 
münasebetlerini bozacaktı. 
İdr!k etmelidir ki japonlar Hai

nan adasını işğal etmekle muharebe 
meydanına Formoz'dan daha yakın 
bir hareket üssU elde etmiş olac.ık
lardır. Bilhassa bu ada hem Hon
kong'a hem de Hindiçini'den erzak 
ve mühimmat ithal yollarına neza
ret etmeğe çok clverişlldir. Biliyor
sunuz ki burada iki yol vardır. Bi
risi Tunnan demiryolu, öteki Lang 
San demiryoludur. Lang San hattı 
cephede Kanton istikametinde bir 
yol takip eder. Çin'e yardım ediyor 
diye jap6n matbuatı tahkiriamiz 
ve ~iddetli bir lisanla Fransa'ya kar
şı ayaklandı. 

Bu matbuat taarruzunun karakte· 
ri bile göıtedyor ki Japonya l1ni· 
nan'ı koparmak için bir bahane ara
maktadır. Bu şikayetlerin doğru ol
madığını burada hatırlatmak faide
sizdir. ÇUnkU Çin ile Japonya harp 
halinde değildirler. 

~aponyanrn gü~lükleri 
Japonya eğer Hainnn adasını ış· 

gal etmeğe hele Kanton'a saldırma
ğa karar verir:.e dördüncü ıbir mÜ§· 
kilatla karşılaşır. Filvaki Mançuko'-

yu ilk japon ordusu iygal ettiği za
man Brüşer ordusunu bekledi. Da
ha aşağıda şimal ordusu Şan Si Çin 
kıtalarına karşı Sarı nehrin bütun 
dar yerlerini tutarak mUdafaaya 
mecbur oldu. Mongolya'da Şantung 
Üzerine bin, bin iki yüı kilometre
lik bir cephe ile dağıldı. Bu unsur
lardan bazıları Suşov ve Lung Hay 
üzerine alınmıftır. Merkez ordusu 
daha aşagıda muharebe ediyor ve 
Nankin'den Hankov'a yürüyor. E
~er Kanton Uzerine dördnücü bir 

rimi arabadan memnun indiririm. 
Hem ben bu hanımı tanımıyorum bi
le .. Ne zaman binmiş, her halde beni 
başkasına benzetmiş olacak, 

Bayan asabiyetten yüzüne gelen 
saçlarını sert bir el hareketiyle ardı

na attıktan sonra: 
-A vallahi de o, billahi de diye ye

min etti. Hatta üstünde bu elbise var
dı ama, bu kadar lekeli değildi. lyice 
dikkat etmiştim. 

Diye bu iddiayı cerhetti, ve daha 
kuvetli, daha emin bir sesle ilave et
ti: 

- A peki hakim bey lUtfen kendi
sine sorun ki beni niye öyle uzaklara 
götürmek istedi. Kastı ne idi? 

Şoför, cevap verdi: 
- Efendim, hele bir kere o götil

ren şoförün ben olduğumu isbat etsin 
de o zaman bu uzaklara gitmenin ma
nasını sorsun .. dedi. 

Bayanın, bu sırada aklına şahitleri 
geldi. Şimdiye kadar hiç bahsetmedi
ği bu delil imdadına yetişti: 

- Peki öyle ise, dedi, isbat edece
ğim. Ben bu otomobilden inerken 
Haççe hanım çöp tenekesi elinde ka
pının önündeydi. Getiririm onu, sÖy• 
letirim. O zaman da bir diyeceği kal
maz ya ... 

Bayan Haççenin şahndetine müra
caat olunmak üzere mahkeme başka 
güne talik olundu. 

ordu tahrik edilecek olursa Çin'e 
ilk önce tahsis edilen 17 fırkadan 
hayır gelmiyecek, askeri yUk zaten 
son kerteye gelmig olan bir halk 
için pek ağır olacaktır. Japonlar 
mütemadiyen harp gemileri in a et
mektedirler. 42 bin tonluk iki kru
vazör yapıldığı öyleniyor. Sırf U -
tüne siyasi bir mesele daha inzimam 
eden strateji işi çok mühim bir dl
va halini alacaktır. 

Japon emperyal lım i 
Japon emperyalızmı yalnız bir H· 

keri mezhep değildir. Japonya'd i
vili erden de emperyalist olanlar bu
lunur. Hatta büyük iş adamları da 
emperyalisttir. Fakat ordu emper
yalıst parti denen kadroları teıkil 

ediyor. Ordu Japonya'nın en lü
zumlu genişleme vasıtasıdır. Yal
nız bütün aponlar bu fikirde değil· 
dir ve hakikaten pek çok büyUk i 
adamları, bankrıcılar, sanayiciler ve 
tüccarlar dünyayı değilse bile hiç 
olmazsa uzak şarkı silahla değil &ul
hen fethetmek istiyorlar. Fakat mi
literlerin istedifi askeri bir fUtu• 
hattır. İşte Japonya'yı Çin sergü
zeştine atan bunlardır ve neticeye 
kadar yardım ve teşvik edecekler· 
dir. 'General Ugaki ile general Ara
ki de bunlardandır. 

Kapitalizme karıı 
General Ugaki nın vazıyeti şöyle 

izah edilir: Ordu. genç ordu empe r
yalist ise şiddetli bir antı kapıta· 
listtir de .. Bir zaman için Mançuko'
da da öyle idi. Memleketi bUtUn ka
pitalizmin dı ında organize et
mek iddiasında idi. Muvaffak ola· 
madı. Zabitlerin ekserisi köylerden 
yetişmi olduğu için harp bir inhi· 
.r:amla biter veya Japonya'ya d8ner
lerse totaliter bir lhtilll yapacak· 
tardı. BUyUk kapitalistler, bilirler 
ki ordu Çin' de ko.d bir muzafferiyet 
elde eder e apitalizm için tehlike· 
bUyUktür. Her halde bu tehlike 
biraz uzak olacak. 1şte bunun için
dir ki militelcr gibi kapitallatler 
de genç japon ordusunu uzaklıtur
mak için harbı uzatmağa uğraııyor
lar. General Ugaki ile Araki de bu 
fikirdedir. İşte bu Çin harbında po• 
litika ile sevkulceyş biribidne böy-
lece karışıyor. Japon maliye ve lk
tisadınnı bu korkunç yllklcre tahaın
mül edip etmemcıi bir mcıeledir. 
Eğer tahammuı edecekse Japonya 

belki kurtulur. Yoksa japonlar Çin'· 
de muzaffer ol al ar bhe bu zafer ka· 

ti olmadıkça, Japonya'da vahtm hl· 
diselcre intizar etmek lhımdır. 
Şunu ilflve edelim ki Japonya'nm 

oynadığı be erin fevkinde trajik o
yuna bUyUk devletler susuyor. A· 
lelhusus sovyet Rusya, İngiltere ve 
Amerika susuyor ve japon ilerleme· 
lerini kayıdsızca seyrediyor. Bu
nunla beraber Kanson yollyle Çin'e 
azim mikdarda erzak ve mühimmat 
sokan sovyet Ruıya'nın, hareket 
etmek için müsait bir zaman kolla· 
madığına kim inanır? 

Sovyetler'de 

Ü~üncü beı ydhk 
plan ı,ın dahlli 

istikraz 
Moskova, 2 a.a. - Tas ajansı bildi· 

riyor: 

Halkın fazlalaşan tasarrufunu li· 

çüncU beş yıllık plfi.nın ekonomik ve 
kültürel yapıcılık işlerinin baıarıl

masına ve memleketin mUdafaa11ının 
müstakbel takviyesi ihtiyaçlarına 

çekmek üzere, Sovyetler Birliği halk 
komiserleri meclisi, i'çilerin mUtead· 
dit arzularına tevfikan, bir Uçilncil 
beş yıllık pl~n birinci yıl emisyonu 

Kontun avukatı mahkemede sonı
yor: ''Müvekkilim çocuğunu tanımı§ 
ve 1500 frank nafaka bağlamıştır. 
Prenses daha ne istiyor?'' 

Prenses, Romanoflardan evelki 
rus kıralları ailesine mensup oldu
ğunu ileri sürüyor ve kendi gttbi asil 
bir kadının, kontla olan münasebe
tinden dolayı gÖnnÜ§ olduğu zarar· 
ları ancak bir milyon frangm telafi 
edebilecef?ini ve çocu~una da liıyık 
olduğu terbiy ve tahsili verebilmek 
için ayda on bin hanga muhtaç ol
duiiunu iddia diyor. 

Romanof'lardan evelki rus çarları 
ailesi ve 1938 ... Sevgisi yÜzünden 
iki çocuğunu bırakıp kocaamdan 
ayrılan kadın... Mükemmel bir ro· 
man mevzuu d ğil mi? 

Tarihe mal olmuı zaınanlarm bir 
daha geri gelemiyecefine, ailenin 
kutsiyetine, ananın eevgisi ancak 
çocuklarına kartı ola.bileceğine, sev
ginin dahi bir hoaap iti def il, hiç he
aap tannnamak lbnn g len bir gö
nül mueleai oldufuna dair muha
lif-mefhumu ile miaaller göstererek 
hikayeler yazmak iatenildiii zaman 
bu aınıf menauplan ara11nda hazin 
kahramanlar bulmak birkaç zaman
lar daha kabil olacaktır; kendileri 
de bilabütün tarihe karqıncıya ka
dar .•. 

Dünya defiıiyor. Deği~iyen bun 
lardır. Sarrıın ve ince endamlı pren
... in bir milyonluk tazminat dava -
sını Tolatoi'nin Anna Karcnin~e ben
zemiyen bir ı-omanmı okur gibi o
kudum. 

Fakat mahkeme röportajları hep 
böyle g(llünç ve acıklı hikayeler de
ğil midir? - N. Baydar 

Romanya' da giıli teıekkülle 

iıtlrik ednlerin mahkemesi 
Bükrcı, 2 a.a. - Umumi nizam a

leyhine hareket etmek ve memnu bir 
te ekkUle iştirak eylemek suçu ile 
maznun yirmi ki~inin mahkemesinde 
ikinci kolordu askeri mahkemesi, iki 
ki iyi gıyaben dokuz seneye, on üç 
kişiyi vicahen 7, üç kişiyi 6 ve bir ki
şiyi de bir seneye mahkum etmiştir. 
Bir kişi beraat eylemiştir. 

g1111 Okuyacağımı kilablar 1111~ 
- -§ Nasuhi Baydar'ın E -----------=· -E• -=• -=· -=· -=• --=· -=• -=· 

Tercümeleri 

Tais 

Kırmızı Zanbak 

Bilinmiyen insan 

San Mikele'in Kitabı 

Leviı ve İren 

Evlilik ve Ötesi 

Cihan Şampiyonları 

Esrarsız Hayat 

Yabancı 

--------------------------------------------devlet istikrazı çıkarmıya karar ver· E • 
miştir. Beş milyar rublelik olan bu : 
istikraz, 20 seneliktir ve yılda yüzde : 

-Hayat; sen ne güzelsin E ---(telif) --4 faiz getirecektir. : - ---• insanlığın Hali -Bu istikrazın tahvilleri ve &ctire- • 

ceği temettü, ikramiyeler de dahil ol- EAkba' dan ve her kif abe1· dan§ 
mak üzere, her türlü devlet ve ma· - -

..,1111111111 arayımı 111111111ır halli vergi harçlarından muaftır. 



l Karabük'te inşaat sahasına bir bakış J 

* Solronbolıl tla ilri lıö,lii lnz 

Kurulmakta olan fabrikaların 
doğurduğu yep yeni bir şehir oe 6ir maımı it btıpn4a 

Portakal lılerl 

l91kllitlanıyor 
Adana, (Huıuıt) -Portakalcılığm 
"p.fım temin, Avrupa'ya ihraç .e 
il aatıtını tanzim, ıtandard, amba

j ve kereıte temini ile ihraç itleri
ni yoluna koymak üzere, Dörtyol'da 

utıt kooperatifi teaiıi makudiyle 
~rt) .:>l'a giden heyet ıehrimizıe dbn
~tür. 

Bu heyete dahil kooperatif müte
~mlarından Vilbrand da Dortyol'
ltan tehrimiu gelmiftir. 

Dörtyol mıntaknında mevcut bulu
nan altı kooperatifin baları bu aatıt 
~lfine &sa aydolunmUfla:r ve 

kooperatiflere dahil olmayıp da 
iınlllt&ki"l vuiyette bulunau bahçe aa

leri de kooperatife alınmıtlardır. 
Dörtfol merkezi, Payu ve Ersin 

ilahiyeleriyle KUı ı, Uzerli, Kara
ldle. Ocaklı, Büyük ve Küçük Çay
lı. lcadiye, Kuzuculu, batlamıt. Ku
nlar çayı, Lullu, Çaihhk, Kozlu
dere köylerinde mevcut 11.908 dekar 
portakal bahçesine aahip 2.557 kitinin 
kooperatifçe alikalan temin edilmit -
tir. 

Fabrikaların harici 
kısımlan bitti, şimdi 

İç montajları yapılıyor 
Safronbolu, (H1UU81) - Safranbolu'nun 13. Km. cenup ıar

bında yepyeni bir ilem kuruluyor : Karabuk Demir - Çelik fab
rikaları 3. iV. 1937 ete temel atma töreni yapılan fabrikalarm 
pek yakm bir ıelecekte küpt törenini ve bacalannclan fıfkıra
cak dumanların bulutlara karıftığım görmek saadetine ereceğiz. 

F abrilra iftfaait Su ihtiyacı 
Araç ve Soianh çaylarının bir 

nıüaelleı tetkil ederek döküldüğü 
Filyos ırmagından ba§layıp Kuzyaka 
yaylasının müntehasındaki eski çel
tik tarlaları üzerine kurulan fabrika
ların bacaları ve bütün harici kısım
ları bitmiş. dahili tesisatın montajı
na başlanmııtır. 

Yenİfehir 

Fabrika inşaatının batlamaıiyl~ 
beraber Sümerbank, fabrikanın tima
li garbında Duma ormanları eteğin -
deki genit araziyi iıtimlik ederk 
modem bir şehir tesisine karar ver
mişti, burada şimdiye kadar yaptır -
drğı binalara büro personelinden bir 
k·ımını iıkin etmiıtir. Safranbolu
ya gidip gelmekteki güçlükler göz 
Jnüne alınarak fabrikada çalıpn bü 
un şahısları a1 • ·• .. cek binaların ku
ulmaıı için tetk='·ler yapılmağa baş

'anmı§tır. Yeni yapılacak binalarla 
' "iyük bir tehir haline gelecek olan 
Yenişehirin planı memleketimizde 
çalışan meşhur tehircilik mütehas -
sıılarından birisine verilmek üzere 
alakadarlar arasında müzakereye baf-
1 ... - ..,,9.- • • ni 
içinde ikmali itine büro direktörlü
ğünce önem verilmittir. 

Fabrika inpatının ini olarak baş
laması, inşaat mevkiinin de Safran -
··.,lu'ya oldukça uzak bulunutu dola
yııiyle burada birden bire teki&üf e
den halkın iskan ve iaşesi güçleşmiş, 
bu durumdan istifade etmek istiyen 
sermayeli kimseler Karabük istasyo
nu civarında en az bir zaman için da
hi müstakbel bir planı olmıyan arazi 

üzerine binlerce lira ıarfederek dük-

Karabük'ün ormanlardan süzülüp 
gelen temiz havasiyle mütenasip içi
lebileck bir suyu yoktur. Mevcut ıu
ların hepıi kireçlidir. Bu ihtiyacı 

karıılamak üzere Sümerbank çevre -
deki dağlarda müteha11ıılar eliyle 
tetkikat yaptırmaktadır, bu suretle 
su ihtiyacı da pek az bir zamanda. 
halledilnıit olacaktır. 

Otedenberi köy muhtarlığı tara -
fmdan idare edilen Karabük'te bele
diye tetkilitı kurulmak üzere inti
hap yapılmıt ve Karabük belediyesi 
resmen açılmış bulunacaktır. 

Sıhi Jurum 

Fabrika sahasında işçilerin ve ai
hi vaziyetleriyle çok derinden alaka
dar olduğu gibi, genel bakımdan da 

srhat itlerine pek fazla ehemiyet 
verilmektedir. Fabrika sahasının bu
lunduğu yer jeolojik durumu itiba -

riyle yazlan pek çok sıcak yapmakta, 
iki yönünden akan Kanlı ve Araç çay
larınnı yeryer bıraktığı birikinti ıular 
da sıtma mikroblarının intişar vuıta
ıı olan kaynaklar halinde iken bugün 
bütün bu bataklıklar kurutulmuı, 

vaktile eşeıini yitirenin: .. Onu siv
ri sinekler yemiştir" sözü bir mütea
refe halinde dillerde dolaşan Kara -
bük'ün sıtma durumu normal muhit
lere his bir hale gelmiştir. Yenişehir

de on yataklı küçük modern bir has
tane ve Şantiyede de on iki yataklı 

)?ir revir vardır. Revir ve hastane ha-
riciye ve dahiliyeci olmak üzere mü-
teaddid sıhat memurlarının nezareti 
altında idare edilmektedir. 

kin, han, apartıman ve hamam gibi Spor 
lüzumlu binalar kurmaga batlaınış - Spor faaliyetleri her sitenin tees-

l 
1ardır. Gerçi bu teıebbüsler bugünkü süaünde oldugu gibi Karabük'te 20 

Kooperatif, eaaı mukavelenameaine iıkln ihtiyacını tahfif etmipe de nci asrın enerjik türk gençlerine his 
göre tasdik ve bir ay zarfında teıek - Sümerbank'ın kurduğu ve ikmal et- ileri bir yürüyütle ilk önce kendi 
kili ederek faaliyete ıeçmit buluna- mek ü.zere olduğu modern Yeniıe - kendine gençlerin teıebbüsiyle baıla
caktır. bir yanında geliıi güzel kuruluveren mıı ve a.z zamanda inkişaf etmittir. 

Kooperatif mildürlüğilne iktisat bugünkü Karabük istasyon civarı çir- Burada kuvetli bir ıpor tetkilitınm 
müdürlüğü tarafından bir kiti·tayin k" k d" . teessüsüne veıile olmu•tur. Futbol, ın bir manzara arzetme te ır. Hıç s 
edil~ektir. Bu müdür, ilk kooperati- voleybol, binicilik, dagcıhk, atletizm 
f · .A 1 w • "d 1. olmazsa elişı güzel inşaatın da-e gıren .za arın ıeçecegı ı are mec ı- ve sair bütün spor tubelrini içine alan 
si i.zalariyle çalrıacaktrr. ha fazla inkitaf etmesine meydan Karabük ıpor teıkilitının layık oldu-

Kooperatif otuz ıene müddetle te-

1 
vermeden mahdut bir .zamana münha- ğu ehmiyetle inkişaf etmesinde fab

ıekkill edecek ve beher hineıi de on sır olmak üzere bir tehir plinı yapıl ı rika direktörünün çok büyük yardım-
liradan ibaret olacaktır. ması çok yerinde bir hareket olyr. lan olmıııtur. 

Çocuk ilavemizdeki 

Evelki haftaki bulmacayı 1 
çözüp hediye kazananlar 
Ankara Cumhuriyet okulundan 968 

Cevad Yaman, Çankırı Hukumet caddeai 
Z1 de Cemal Arıcan, Adapazarı İatiklil 
mahallesi Aydm ıokak ıs de Cahid Tu
nalı, İstanbul Beyoılu 45 inci ilk oku
lundan 142 Yılmaz Muammer, İstanbul 
Fatih Fevzipap caddeai ~ No. da 3 ün
cü katta Sezai Düzel, 

Küçük kuru boya kmxınan
lar: 

Ankara İnönü okulundan 59 Celil Al
tan, Diyarbakır Moda berberi Nusret 
yanında Ali Kabvecioılu, Kayseri lstaa
yon mudurü Azmi kızı Fikriye Elberek, 
Sıvaı varidat mudüru kızı Feriha Hekim 
oılu, Samıun Cumhuriyet okulundan 78 
Naci Eyl'U, Geyve Gazi Suleymanpaf& 
mahallesi 45 de Melihat Ertem, Ankara 
İnşaat usta okulundan 239 Şinaai Soncul, 
Gazi istasyonu Onuncu yıl okulundan 
195 Niyazi Yılmaz, İsparta Karaaıiaç 
mahalleıi 14 de Nazif Toptepe, İsparta 
Karaıaaç mahallesi Parmakıız aokak 16-
B de Ömer Parmakıız, Ankara İltekin o
kulundan 315 Şahide Ol1Unturk, Kırık
kale Kızılcahamam yatı okulu talebesin-

• den 178 Hamdi Ayer, Ankara Cumhuri
yet okulundan 308 Sami Helvacıoılu, 
Ankara ııbiye mudurlugiınde Nazıfe İç
el oglu Oktay, Sınop orta okulundan 45 
Necati Uçar, Ankara Özbeyler mahalle
si Balum ıokagında Aydoıan, Ankara 
Necati okulundan 835 Nezahat Altan, 
Ankara Cebecı ceza evi 6 ıncı koıuıta 
Mustafa Yerlikaya, Ankara Gazi liıeaın
den 626 Necati Akyun, Malatya İsmet İ
nonu caddesı 74 de bakkal İbrahim elile 
Huseyın Kurul, Adana S Kinunuaani o
kulundan Seza Savcı, 

Bloknot ka.ınanlar: 
Ankara Altındai mahallesi taı ocakla

rında Sabahaddin Batur, Ankara Ataturk 
kız okulundan 372 Cahide Özakı, Gerze 
Daimi encümen lzaaı oilu Ertuırul Tu
ran, Ankara Atpazarı manifaturacı kızı 
Bedia Canıız, Ankara Ulucanlar Tann
verdi sokak 14 de Vahid Gökcan, Adana 
Yeni is.taııyon büfeciıi kızı Melihat Gaz
yagcı, İsparta İskender mahalleıi Ke
meraltı ıokak 25 de Emin Ören, İzmir -
Emirilem nahiyesi ilk okulundan 172 
Muhiddin Çırak. Niıde hiıkümet cadde
sinde tuccar Arif eliyle Suad Bayhan, 
&"kara Ulus okulundan 928 Mebmed 
K_amsu, ~- •· .. .-;a erkek liseıinden 973 
Fıkret Nıı, Bançe m. -•rltez okulundan 
76 Ökkaı Cana tan. Ankara .ıvı ııu~ .... , 
mal okulundan 582 Hamid Toırul, An: 
kara İnonü okulundan 556 Perihan Gore, 

İzmir Eşrefpaıa 560 incı sokak 8-1 
Halid Ruıtu Lama, İsparta Paaar 
halleıı Handan sokak 22 de Turhan 
daç, İnebolu Orta okulundan 58 Muı 
Seymen, İstanbul Ayasofya Sogukç 
yoku,u 1 de Sebla Tokmak, Ankara 
cebeci Omid sokak 5 de Ramıze Er 
Zonguldak Namık Kemal okulundan 
Yıldız Şen, Mugla orta okulundan 
Kemal Elbir, Bafra malıye tahıııl m 
ru oglu İbrahım Çınıay, İzmir Tur 
zarı Şen sokak 12 de Buyuk mıllet bO 
hanesinde Mazhar Kaçar, Ankara Ce 
Bayındırkend sokak 26 da Nedıme 
may, Ankara İsmet İnonu okulundan 
Gultekın Şenıonul, Ankara Yapı 
okulundan 244 Huseyin Ceylan, Sa 
Cumhuriyet okulundan 330 Orhan Ö 
Diyarbakır Telırafhane sokagında Z4 
Namı Berk, Ankara Urfa pazarı 14 
yaacı oglu Oııman Çarh, Sılıfke ıolor 
makinıst Ethem evı 24 de Sulhı Boz 
İzmir Karata, caddesı asansor Ege a 
tıman 2 numarada 2 ınci katta Boz 
Pek, Adana Ocak mahallesınde 
Aytun, Bafra Gazi okulundan 36 Sab 
Baykut, Ankara Hacettepesınde Y 
Sayan, İsparta Uluçelebıler mahall 
de 51 Besım Gursel, Mardın ceza 
müdürü oılu SaHi.haddın Aıın, Kay 
orta okulundan 373 Rahmi Yıldız, 
kara Dumlupınar okulundan 90 V 
Meral, İsparta Karaa&aı; mahallesı 
de Bekır Erdınç. 

Küçük cep de/teri kazana 
lar: 

Ankara Turan mahallesi Koyunıoz 
kaıında Halide Maydere, Ankara er 
lisesinden 675 Ferıdun t erı, Ankara 
nonu okulundan 476 Suheyla Erk, Z 
ıuldak Ziraat bankası muhasıbi Şa 
oılu Turhanoz, Eskı,ehır orta okul 
dan 633 Receb Şadi, Ankara Çankaya 
kulundan 7 Şark Tombuloglu, Ankara 
caret lisesınden 263 Orhar. Başar, A 
ra Cumhurıyet okulundan 343 Fuad B 
ru, Tarausta terzi Duran Hızlı, Ank 
İltekin okulundan 391 Sıdıka Yeni 
çer, Ankara Cebeci nufus memuru 
llhami Kıhçata, Urfa Nafıa odacııı 
lu Ali Şener, Ankara Atıfbey mahall 
Ulucak caddesinde Hacer Yalçın, An 
ra İnönü okulundan 280 Snim Eriı, 
mir Karatat Tramvay caddeıi 1157 de 
zak Nahaom, Bafra Mithat Nemli 
Mahmud Bekir, Salıhli Kimi! Can oı 
Mernduhcan, Fevzıpaşa 3103 tren ı 
Halim oılu Safiyigit, Antep Parti ba 
mevinde Ayhan Onler, Ankara ıkinci o 
tadan 441 Sadiye Tunçel, Ankara Alba 

( 
. .r.ak okulundan 176 Armaıan Ener . 
.Karta .. - .. ,,nları yarın ne!jredeceği 

Aydın elektrik ıirketi 75 bin 
lira sarf iyle genişletilecek 

Bu suretle tehdit ihtiyacı karıılanabilecek 

AyJınlılann Denizli gamntlen bir görüniif 

Aydın, (Huıu•t) - İki yıldır faa
liyette bulunan elektrik teıiaatı 120 
beygir kuvvetinde (Roaton) marka 
gazozen motöriyle müteharriktir. Fa
kat bu motörün iati'haal ettiği cere
yan ıehrin ihtiyacının ancak üçte bi
rini kartılayamıyordu. Belediyemiz, 
fabrikayı 240 beygir kuvvetinde ikin
ci bir motörle takviye etmeği ve ıe

bekeyi de şehrin en uç yerlerini dahi 
aydınlatacak ve bütün sanayi mües-

seselerine cereyan verecek tekilde 
genitletmeği karar)Aftumıt. buna gö
re yeni bir proje yaptırmıttır. Motö
rü, binası, tesiaatı ve muhavvile mer
kezleriyle birlikte 75 bin liraya mal 
olacaktır. Belediyenin bu iı için ha-

zır 15 bin liruı vardır. Mütekabil 
rayı temin etmek ve alakadar mak 
larla temaa etmek üzere belediye r 
ıimiz Ankaraya gidecektir. 
Eğer bu yd 75 bin lirahk tcw" 

yaptırılamazaa, 30 bin liraya mal ol 
cak olan motörle bina hemen yapı 
caktır. 

Belediyenin bu teşebbüıü ve ka 
rı çok mühimdir. Çiınkü bugün 
cut aboneler motörün iatihsal etti 
cereyanı tamamen harcamakta, m 
cut tebeke üzerinde bulunan ve ye 
den abone istiyenlere cereyan veril 
memektedir. Alakadar makamla 
şehrimizin bu mühim ihtiyacını 
min edeceklerine bütün Aydınlı 
emin bulunuyorlar. 

Burdur (Huıuıt) 
- Burdur mınta -
kası iyi pehlivan -
lar yetittiren ve 

Burdur'da heyecanh güreşler 

sık sık 1üre9ler ya
pan bir yerdir. 

Geçenlerde Te
fenni ilçeainde, C 
H. P. ve H. E . 
menfaatine güreş -
ler yapıldı. Güreı
te Cemal, Ethem, 
Dinarlı Mehmet 
ve af yontu Süley -
man gibi ünlü 
türk pehlivanların
dan ba9ka bir de bulgar pehlivanı bu
lun<lu. Yağlı güret yapıldığından di
narlı ile Cemal pehlivan ittirak etme
diler. 
Başa Ethem, afyonlu Süleyman, 

bulgar ve burdurlu Mua pehlivanlar 
çılmuttır. Güret çetin oldu. Sonunda 
yarım dünya diye fÖhret bulmuı af
yonlu Süleyman kaaındı. 

.. 
} 

KIZILAYA'A ÜYE OL I 
Yurd sağlığına en büyük 
yardımı etmiş olursun. 

fi 
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Fransız gazeteleri çok 
hararetli neşriyat yapıyor 
Fransız 'lar "bu itilaf şarkı 

sulhu kuvetlendirecektir ! ,, 
akdenizde 
diyorlar 

Hatay 
(Baıı 1. inci sayfada) 

lar. Türkiye bir bak divuınc:lan 
gayrı hiç bir maksat Petinde k09-
madı: Onun kOlllfularmın saa
det ve refahından, toprak ve hü
riyetlerinin masun kalmasmdan 
batka dilediği ve aradığı yoktur. 

(Bacı ı. inci sayfada) ı·ıı ·ı · ·· ·· Vatanperver Suriyeliler, türk IÖ-... 1 ı er ı erı suruyor. .. deki · i 
,afiyle aynı suretle alakadar olan A • , zun samım yet unsurunun ne 
Türkiye ile Fransa arasında siyasi ve Şarkı Akdenız de tıulh kadar kuvetli olduğunu tüphe-
aakert teıriki mesai, dostluk ve teaa- Jurnal gazeteei, anlatmanın yalnız ı siz bilirler. Yakın iti, bu hususta 
n.üt tezahüratı ıekline inkilab etmiı- eaasları kararlaftmımı, olmakla be· fÜphe uyandırmak istiyenlerin 
tır. raber Türk • Fransız münasebatının 1 ne kadar ıaflette olduğunu da 
. ~u hadisenin ehemiyetini ölçmek bu ilk merhalesinin de büyük bir tan· gösterecektir. 
~çın Türkiye'yi 1914 de Orta Avrupa tana ile teside değer mahiyette bulun- • • • • • .. · 
ımparatorluklariyle ittifak etmiye dugunu, çünkü bu suretle Şarki Ak· Hatay ıtmın bıtmıı olduguna 
sevkeden feci hatayı hatırlatmak la- deniz'de sulhun emniyet altına alın- fÜphesiz hükmedilemez: Fakat 
zımdır . ., dığını kaydediyor. yukanda söylediiimiz ıibi bu 

Epok gazetesinde Donadiö 1öyle jur gazetesi, Hatay'a gitmit olan türk yurdunun hüriyet ve milli-
yazıyor: Milletler Cemiyeti komisyonunun ha· yetini müdafaa ve inkitaf ettire-

"Birkaç asırlık Fransız-Türk dost· reketini tenkid ederek bu komisyona cek olan en iyi tekle vanlmak 
luğu lakenderun işinin halledilmesi nazikane bir tarzda yol verilir veril· için Fransa ile Türkiye arasında 
d~la.yıs.iyl~ kuvetlenecektir. lngilte- mez müşkülatın bertaraf edilmıt oldu- en müsaid konuıma ve temas 
re nın ıktısadi ve mali sahalarda ge· ğu huauaunu pyanı dikkat gorüyor prtları elde edilmiıtir. Kanaati-
çenlerde Türkiye ile akdettiği itilaf· ve diyor ki: miz odur ki bu adımdan aonraki 
lardan sonra gelen bu itilaf yeni bir "B 1 d ·· t mı·ft1r ı..,· Mı·ı fh 1 ·· be b" · · d 

ıh u mese e e goa er • • sa a ar mua t ır ••yı · •u unsuru mesabesindedir. Alman· .... r ıçın e 
, letler cemiyeti komiayonları gizlice "nk" f d kt" H · 

ya nm. b_undan sonra dı·gwer garb dev- ı lf& e ece ır. avas aıansı-
1 1 arzu edilen bir faaliyetaizliği örtmek b b 1 F et erının Avrupa'nın cenubu uırki- na eyanatta u unan ransız 

• :r- için ortaya atılmıt behanelerden bq • H · · N Bo ' · sındeki menfaatlerini nazar ıitibare . Tü k f ancıye azın ne nın sözle-
alması lizımdır." kabir ıey değildır. r • ranaız rinden de ancak bunu anlıyoruz. 

Ordr gazetesinde Givet •öyle ya- dostluğunun bir an için tehlikeye düı-
zıyor: :r mesi, suriyelileri tatmin etmek isti· 

"M ahed yen ve türk ahaliyi hiç hesaba katmı-
u e prki Akdeniz'de statü- · nün h f yan 1936 franaız - Suriye muahedeaı 

. mu a aza edileceğine dair kati 
hır taahh""d·· "h yu·· zündendi." u u ı tiva etmektedir. Av-
~upa'da cereyan eden hadiseler ve Övr gazetesi de Türk - İngiliz dost-
ımparatorluğumuzun etrafında dola- luğunun tarihte emsali görülmemiş 
§an ihtiraslar karıısında bu itilafın bir ahenk ve samimiyet arzettiği bir 
~alnız timdiki değil ileride her ih· sırada Fransa Türkiye ile yaptığı iti
tımale kartı koymak hususundaki laftan dolayı sevinmekte tamamile 
kıymeti de kolayca anlatılabilir!' haklıdır. :I'ürk amilinin birinci dere-

Nihayet Popüler gazetesinde Leru cede rol oynadığı bu günkü yakın tark 
§Öyle diyor: vaziyetinde bu anlatznadan dolayı Pa

ris ne kadar memnunsa Londra da o 
.. Türkiye ile yapılan itilif, Fran· 

sız - İngiliz itbirliğini de takviye et
mektedir. Çünkü İngiltere son za. 
mantarda Ankara'da büyük bir faali
yet göstermiıtir. 
Şimdi yapılacak i1, Suriye ve Lüb

nan ile aktedilen itilafları tasdik et· 
mekten ibarettir. Bu, çok arzuya şa
yandır. Çünkü Fransa bu suretle 
Türkiye ile arasındaki dostluğun A
raplarla teıriki mesai siyaeetine mani 
olmadığını isbat imkanını elde ede
cektir.,. 

Me11ud bir haber 

Tüıık • Fransız anlaşmasını mevzuu 
baha eden Re.püblik gazetesi .. bu&ün 
mesud bir haberi tebıir edeceğiz" di
ye bafladığı ~ makalesinde Fransa'· 
nın yakın prkta emniyeti için eaaa 
tanıdığı asırlar görmüş tilrk • franau. 
dostluğunun ihya edilmi' olmasından 
dolayı memnuniyet beyan ediyor. 
Buna mukabil fransız • Suriye muahe
desinin tudiki aleyhinde bir çok de· 

derecede sevinç duymuıtur. 
Tan ıazeteai de batınakalesinde, 

eaaaları ıimcli hazırlanan Türk -
Fransız dostluk muahedesinin eyhil
de Ankara'yı ziyareti sarasında Bo
ne ta.rafından imza edileceğini ha· 
tırlatarak diyor ki: ''Bugün netice
lenen müzakerelerin asal mühim kıs· 
mı iıte bu muahededir. Çünkü mez· 
kiar muahedenin tarki Akdeniz'de 
Türkiye Ye Franaa'nm kati bir mea
f aat biri itini müıahede etmem ve 
FranM ile Türkiye'nin bu denizde 
ltatükoyu müt .... ir edebilecek ihti
maller halinde iatitarede bulunma -
larmı derpİf eylemesi mnumi sulh 
için ,--i bir ıaranti daha t-Pıil e
der." 

Deba gazetesi diyor kıi: Dünyanm 
bugünkü halinde lqiliz - Türk mu -
karenetinin de takviye ettiii Fran
aız • Türk mukareneti çok hayırlı te
airler yapacaktr. Bu mukarenet ıar
ki Akcleaiz'de ıimdiki mUYazeneyi 
tarain eyliyecektir. 

Aleksi Karel Fransa' da 

Doktor Aleksi Karel'in 
kalp yaptığı sun'i 

Tayyareci Lindberg'le butu,up Brö· 
ton adalarında çalıpnalarına devam e· 
~e~ek olan .. Bilinmiyen insan" müel
lıfı doktor Aleksi Karel, Kilin Meri 
~~~tlantigi ile Franaa'ya gelmi1tir. 
. uyuk llimle bir mülikat yapan Pa· 

~1 • Suar muharriri görüşmelerini fÖy· 
e anlatıyor: 

d - Doktor, bize icadınızdan bahse-
cr nıisiniz? 

f - İcadım gayet basittir, ve yapılan 
. antezist tarıflere layik değildir. llk 
once bu ·· 1 .. • yuz erce defa yazılmış oldu-

ıgu Uzere, kalbin yerini tutacak bir a
et dea"ld" İ A . ·~ ır. cadın p~nıripi şudur: 
~ı kalp ve cigerlerin yerine ha

re .ete ıetirmek ve bu unsurları bak-
~rı:erden. intanlardan korumaktır. 

· u. cadın neticesi, kan seromunun ye· 
rl ını ktutacak ve bundan ucuza mal edi· 
ece olan bir · · . . . mayıın keşfidır. Bu ma-
yıın reaksıyonunu hu·· k l ·ı . 
de t tk• . ere o onı eıın· 

e ık edıyoruz. Her ıey henüz ta-
mamlanmış degilse de prensip bulun· 
muştur. 

. Am~rika birleşik devletlerinde e-
ludlerırne b'" ·· k d uyu ve müessir bir yar-
ım buldum Biz alimler için Amerika 

tahayyül edilen memlekettir. 

Amerika'da intişar sahasına çıktıyaa
da ancak bu gibi ince biyoloji ve me· 
kanik i'lerinden anlıyan bir zümreye 
hitap etmektedir. !cadımızın halk ta· 
rafından anlaıılabilmeai için en az 
yirmi sene geçmek lazımdır. Bu, bÜ· 

tün büyük icadların en kuvetli•idir. 
Bunların inkişafı medeniyete nisbet· 
le süratli bile olsa ferdin hayatına 
niabetle pek yavaştır. 

Bir 11ene 11onra • 

Doktor Kare], mülakat biter bit
mez, bayan Karel'le birlikte, derhal 
Lindberg'in bulunduğu Sen - Jilda a· 
dasına hareket etmi,tir. 

Kare], doğum yeri olan Liyon'a da 
gıdecektir. Oğrendiğimize göre ta· 

nınmıt llim, tetkiklerine bafka yerde 
devam etmek üzere Rokefeller enati· 
tüsünden ayrılacaktır. Fakat nerede? 
Bunu henüz kendi de bilmiyor. An· 
calı:, tahmin edilebilir ki, Karel, ya· 
rın 65 ınci yıldönümünü kutladıktan 
aonra, derhal Llndberg'le birlikte ça
Jıpnalarına batlıyacağı bu adalara ge
ııp yerletecektir. 

Askerlerimiz yeni ve büyük 
vazifelerini görmek üzere Hatay ' 
topraklarına ayak basacaklan ıu 
sırada, Türkiye' de bütün ıözler 
minnet yqları ile ıslanarak, ls
tanbul' a Atatürk'e dönmüıtür. 
Bu bakıtlarm ifade ettiği derin 
ve içten manayı kelimelere kal
betmek imkanı var mı? 

F. R. ATAY 

Muhalaııkir lnglltere 
Hiç bir memleket İngiltere gibi an

anesine sunaıkı bağlı değildir. Buna 
bir çok vesilelerle §8hid olmak kabil
dir. Hele tarihi hatıralar, onların ide· 
ta milli servetleri gibidir. 

İngiliz kıraliçeai Elizabet son pn· 
lerde rahataızlarunıt olduğundan, mu
hafız alayının törenlerinde buluna- I 
ma.mıttı. Bunu ıören gazeteler. kıra· 
liçe acaba Tover'de yapılacak olan 
garden partide hazır bulunabilecek 
mi, diye merak ettiklerinden sütunlar 
dolusu yazılar yazmaktadırlar. Bu ya· 
zılar münnebetile. lurallçenicı dört 
yüz yıldanberi ilk defa olarak Tover- 1 
deki kıraliçeler kapıamdan geçeceii· 
ni hatırlatmaktadırlar. &ayed kara
dan gitmiyecek olursa .iki yüz elli yıl 
eve] yapılmıt olan Saray kayığına bi
nerek Tover'e gidecektir. Kayık iki 
yüz elli ya9ında olduiu için, aekiz ki· 
tiden ibaret olan tayfuı da bundan iki 
yüz elli yıl evelki aaray kayıkçıları· 
nın kılık ve kıyafetine girecektir. O 
devirde kıpkızıl bir manto, kızıl bir 
pantalon ve siyah ipekli bir ıapka 11· 
yiliyormuf. 

Hoparlörde imdat sesleri 
Geçenlerde Glukov sergiai.ndeki 

hoparlörlerden birinden gelen . ~jt 
ıealeri kırk bin kifiyi heyecan ıçınde 
bırakmıttır. 

Çok korkunç rivayetl~re . ae.beb~!~~ 
veren bu fevkalade hidısenın ıç yuzu 
sonradan anlatılmı,ıır. 

Kırali.çenin lakoçya al-rına aid o
lan bir orkcatraaı ,o aırada hoparlör
lerle etrafa neıredilen bir parça çalı
yormuı. Aynı zamanda konser halin • 
de de dana ediliyormUf. Dana edenle· 
re yer hazırlamak için, mikrofonl~r 
bir kenara çekilmif. Dam bavaaı bıt· 
tikten aocıra. herkes daiılmıt ve çal· 
g1eılardan Albert, mikrofonları tek
rar eaki yerine götürmiye memur e-
dihni,. Fakat Albert, mikrofonları e· 
line alır almaz, izol•yonu bozuk kab
lolardan birine dokunmuı. Dokunma· 
siyle beraber bir çığlık kopannif: 

- İmdad t Kurtarın f diye bağırmıt· 
tır. 

Bağırmuiyle baygın bir halde yere 
yuvarlanması bir olmuı ama. açık du
ran mikrofonlar, imdad sesini bütün 
sergiye yaymıf. Telatın dereecaini ar
tık siz düıünebilininiz l 

Anıerika'ya döneceğim. 
-Aınerika'ya dönecek misiniz? 
- Elbette. Franaa'da sadece ikı ay H. M. GHAZANFAR 

~~ddetle dinlenmeğe geliyorum. Ey· 
u de tekrar Amerika'ya gideceğim. 

Bugün yalnız fenni tetkiklerle met· 
gut olan Lindberg'in çalıımaları ne 
h~ldedir, bunu görmeğe geliyorum. 
Lındberg pek becerikli bir adamdır: 
her teyin en basit hal ıeklini daima 
bulur. 

- Ketfinize dair bir ıey yazdınız 
mı? 

TlCARETHANESl 
TESlS T ARIHl 1860 

Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 
BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarmm en büyük abcıu ve her nevi Hind malı lhracatçıaı 
Referanalan: Bombaydald her hangi bir Banka " Tilrkıofil 862 

Hatay resimleri 
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Orgeneral A .. m Gündüz ve Orta Elçi Cevat AçıWın Hatay'Ja 

Orgeneral Anın Güntlüz'ün Antalıya'Ja bulun'"'"' Jol ayıaiyle Atatiirk'iin 
Ruimleriyle donahlan dülılıanlGr 

- Evet, yazdığım kita bugünlerde 
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•:tıl(.tf. *Z1Htm• 
Okul tômiri 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankara merkez Mimarkemal 

ilk okulunun tamiratı 934 lira 83 ku
ruş, Albayrak ilk okulunun tamiratı 

(509) lira (50) kuruş üzerinden ayrı 
ayrı açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün kültür direktörlüğüne 
ve 14 temmuz 938 perşemoe günü sa
bahleyin saat 9 da% 7.5 muvakkat te-

inat akçelerini hususi muhasebe 
eznesine yatırarak alacakları mak

buzla vilayet daimi encümenine mü-
racaatları. (2222) 4283 

. . Enstitüler · 
tadili 

isti yenlerin hergün yazı işleri kalemi
ne ve isteklilerin de 15 temmuz 938 
cuma günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları (2236) 

4291 

Baskül ohnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Hayvan pazarına konulacak 
baskül on beş gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1500) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (112,5) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 5 temmuz 938 salı gü
nü saat on buçukta Belediye Encü -
menine müracaatları. (2031) 3982 

Sahhk eski otomobil lastikleri 
Ankara Belediyesinden : 

İhale saati 
Otobüs idaresinde bulunan 256 dış 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 200 iç eski lastiğe istekli çıkmadız·n-
Rektörlüğünden : dan 15 temmuz 938 cuma gününe -"a · 

İcra Vekilleri Heyeti kararile me- dar bir ay içinde pazarlıkla saulaca
murların yaz mevsimi çalışma saatle- ğından isteklilerin her gün. cuma ve 
rini~ (8) ila (14) kadar tahdid ı edil- salı günl-:ri saat on buçı:kta br:l~dıye 
mesi dolayısile kurumumuz ihtiyacı ı- encümenine müracaatlar~. (1924) 
çin aç:ıı.k eksiltme suretile satın alına- • 3816 
cağı ilan edilen 300 kilo kösele ve • 
kunduracı malzemesi için tayin ve i- Paşaj tesviyesi ve nakliyat 
lan edilmiş olan ihale saati (10) olnrak 
tesbit edildiğinden taliplerin 8.7 938 
cuma günü bu saatte rektörlük bina -
smda müteşekkil komisyona müraca-
atları (2250) 4296 

89 takım elbise diktirilecek 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Çocuk Esirgeme kurumu ile 
Bahriye caddesi arasındaki pasajın 

tesviyesi dolayısiyle hafri ve Akköp· 
rüye nakli on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktör- 2 - Muhammen bedeli (720) lira-
lüğünclen : dır. 

Talebelerimiz için numunesine gö- 3 - Muvakkat teminatı (54) lira-
re (89) takım elbise (kumaş, malzeme dtr. 
ve işçili~ müteahh~de aid olmak şar- 4 - Keşifnamesini görmek isteyen
tiyle) diktirilecektır. Beher takımı- lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
nm tahmini fiyatı 35 lira, ilk temina-. isteklilerin de 5 temmuz 938 salı gü
tı 233 lira 63 kuruştur. , nü saat on buçukta Belediye encüme-

lhalesi açık eksiltme ile 14. 7. 938 nine müracaatları. (2033) 3984 
perşembe günü saat 11 de Mektebler 
Muhasebeciliğinde yapılacaktır. İs
teklilerin yukarıda yazılı teminatı 
mezkur muhasebe veznesine ihale sa
atinden evel yatırmış olmaları lazım
dır. 

Elbise numunesini görmek istiyen
ler her gün Enstitü Direktörlüğüne 
müracaat edebilirler. (2059) 4091 

Ankara ~eaecHvesi 
I 

Kanepe boyalhnlacak 
'.Ankara Belediyesinden ·:: 
195,22 !ita bedeli keşifli 'ehir bah

çesindeki 88 kanapenin boyanması işi 
5 tenmıuz 1938 sah günü saat on bu· 
çukta Belediye encümeninde pazar
hkla verileceğinden isteklilerin mü
racaaÜarı ilan olunur. (2235) 4290 

Asi ali yaphnlacak 
:Ankara Belediyesinden: 

1 - Otobüs garajı avlusile lü
zumu olan mahallerinin geçen sene 
beton yaptırılan kısmın asfalt ile kap
lanması işi on beş gün müddetle ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (13320) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (999) lira

dır. 
4 - Şartname ve ke~ifnamesini 

görmek isteyenlerin her gün fen iş
leri direktörlüğüne müracaatları ve 
ihale 5 temmuz 938 salı günü saat 11 
de belediye encümeninde yapılacağın
dan isteklilerin o gün saat ona kadar 
teminatlariyle birlikte teklif mek -
tuplarmı belediye encümenine verme-
leri. (2032) 3983 

Yeni odun, kömür depolan 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Hamamönünden kaldırılacak O· 

dun ve kömür depoları yerine hapis
hane civarında evelcc yapılan dt-polar 
arkasında 6, 7, 8, 9, 10 numaralı parça
lar on beş gün müddetle açık artırmı
ya konulmuştur. 

Muhlelif yol inıaah 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Hacımusa, Çıkrıkçılar, Hacet· 
tepe, Çanaklar, Maltepe'de parke bah
çeli evler kooperatifi şose, Yükselin 
temdidi, Belvü, Sıhiye sokağı, Adliye 
Sarayı • Saman pazarı, Atilla caddesi 
trotuvarları, Dikmen köprüsü, jandar
ma mektebi yolu mebdei, Menekşe, 
Gülüstan asfalt olarak yaptırılması 
on beş gün müddetle kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (10400J)) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (6450) lira-

dır. 
4 - Keşifname ve ııartnamesini gör· 

mek istiyenlerin her gün fen işleri di
rektörlüğüne müracaatları ve ihale 
5 temmuz 38 sah saat on birde beledi
ye encümeninde yapılacağından istek
lilerin o gün saat ona kadar teminat· 
larile birlikte teklif mektublarını be
kdiye encümenine vermeleri. (2034) 

3986 

Kültür bakanlıiı 
Bir çırak ah nacak 

Kültür Bakanlığından : 

Bakanlık Yayın Direktörlüğü fo. 
toğraf atölyesi için 30 lira aylık ücret
le bir çırak alınacaktır. Bu çırak ilk 
okulu bitirmiş erkek çocuklardan eli 
işe ve resme yakm olanlar arasından 
icabında imtihanla seçilecektir. 

İstiyenlerin 9 temmuz 1938 cumar
tesi gününe kadar okul şehadetname

leriyle birlikte Yayın Direktörlüğüne 
müracaat etmeleri. (2188) 4232 

3 daktilo alınacak 
Kültür Bakanlığından : 

Maarif v~kaleti Arşiv direktörlüğil
ne şimdilik 17,5 lira maaşlı üç daktilo 
alınacaktır. Orta okul mezunu olmak 2 - Muhammen bedelleri 6, 7, nu-

1 1 ah. 18 8 9 ıo nu şarttır. Sınav 14 temmuz 938 perşem-
mara ı parça ar m ıye. ' ' , . - dokuzdadır. İmtihan şe -

Kirahk depo ve mağazalar 

maralı parçaların mahıye on beşer lı- be saat k . 
1 

. d' 
1 raitini anlama istıyen erın ıp oma 

radır. M kk t . tl 16 ~ 13 5 ve belgelerile Arşiv direktörlüğüne 
3 - uva at emına arı ·· • 

1 

.. 1 (2238) . 4292 
J• d muracaat arı. 
ıra ır. 

4 - Sartname ve krokisini görmek __ • - . 
Ankara Belediyesinden : 
Dükkan No: Cinsi Muhammen bedeli Teminatı 

4 Mağaza 1680 126 
2 " 1920 144 
5 Depo 120 · 9 

ı - Hükümet caddesinde bulunan ve yukarıda muhammen bedelleri ve 
teminatı yazılı olan mağaza ve depoya istekli çıkmadığından açık artırma
sı on gün uzatılmıştır. 

2 - İsteklilerin her gün şartnamelerini görmek üzere yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 12 temmuz 938 salı günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (2234) 4289 
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Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Ltd. Sosyetesinden: 

ı Fabrikamız mamulatı kaput bezlerinin fiatları. l 
i Genişlik Top kuruş 

1 
Asl1a,n1ı Tip 2. 75 cm. 36 metre 725 

,, 2. 90 •• 36 " 839 
j Şapkalı •• 4. 90 " 36 ., 725 
ı " .. 6. 90 ... 36 ,, 766 l 1 - Yukardaki fiatlar fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
i 2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiya~ ve satışlara 

1 

% 2 zam yapılır. 3 - Tip 2 bezin balyası (20) top tip 4 ve 6 bezin 
balyası (25) toptur. 4 - Kabul edilen siparişler sırası ile gönderi-
lir. 5 - Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 mayıs 1938 tarihli 
tamimine müstenittir. 2566 i 

............................................................................................................. ! 

Muhtelif eşya alınacak 
İstanbul Sıhhi müesseseler artırma ve eksiltme komisyonundan: 

Muhammen Muvakkat Eksiltme 
Cinsi Adet fiatı garanti tarihi Saati Şekli 

l• ı en~ ı;:uuuc,.,1 _, :ıv 
Piiama " tabm" 87 1 

Yün tanııa 98U 
Fildekoz fanila 2810 
Fildekoz don 2800 
Yüz havlusu 1900 
Baş havlusu 100 

3JU ;ı:r 

400 kr 

250 kr. 
75 kr. 
80 kr. 
33 kr. 

100 kr. 

Y·..t L. 9..: 1>. ı.> . ı .ılJ.;ıb l!> n..apalı 

509 L. 81 K. 13.7.1938 15,30 Kapalı 

Omuz havlusu 100 300 kr. 105 L. 90 K. 13.7.1938 16 Açık 

Etek havlusu 100 300 kr. 
Peştemal 100 85 kr. 
Tıp talebe yurdunun ihtiyacı bulunan yukarda cins ve mikdarları yazılı 

eşyalar eksiltmeye konmuııtur. 
1 - Eksiltme İstanbul Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet Mü

dürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin şekli, muvakkat garanti mikdarları, tarihleri ve saatleri 

hizalarında gösterilmiştir. 

3 - İstekliler şartnameleri ve numuneleri Çenberlitaş civarında Fuad 
Paşa türbesi karşısında tıp talebe yurdundan alabilir ve görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girecekler ticaret odasının cari seneye aid vesikasile 
2490 sayılı kanunda yazdı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti · mak
buz veya banka mektuplarını teklif zarflarının içerisine ve verecekleri fi. 
atları yazı ve rakam.la yazdıkları ve Üzerlerini mühürledikleri halde ihale 
saatinden 1 saat evvel komisyona vermeleri. (3688-1977) 3938 

Odun ahnacak 
lstanbul Belediyesinden : 

Kilosu Cinsi Bir kilosunun muhammen bedeli 
977500 Kesilmemiş gürgen 1,15 
792500 Kesilmiş gürgen 1,25 
562900 Kesilmiş meşe 1,25 

Belediye ve müesseselerine lüzumu olan yukarıda cinsi ve muhammen 
bedelleri yazdı odun kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
15. 7. 938 cuma günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı 
vesaik ve 2113 lira 78 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle be· 
raber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde sa
at 14 de kadar daimt encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek 
zarflar kabul olunmaz. (4050/ 2241) 4293 

Gqmrük ve lnD1isarlar. B. 

Eksiltme saatleri tebdili 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün

den.: -
Yapılacağı ilan edilmiş olan eksilt· 

melerin, mesai saatlerinin değişmesi 
hasebile tatile tesadüf ettiği görüldü
ğünden bu saatler aşağıdaki ~ekil da· 
hilinde tadil olunmuştur. 

İsteklilerin, evelki ilanlarda yazılı 
saatleri nazarı itibara almıyarak ve 
tashihli saatler dahilinde eksiltmelere 
iştirak etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Saat 14 yerine saat 10 da 
Saat 15 yerine saat 11 de 
Saat 16 yerine saat 13 de 

(4093-2245) 4295 

İdare binası yaphrılacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Siirt müstakil müdürlüğüne 

bağlı Hozyar tuzlasında şartname ve 
projesi mucibince yaptırılacak idare 
binası inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli (6761) lira (75) 
kuruş ve muvakkat teminatı (507.13) 
liradır. 

3 - Eksiltme 12. 7. 938 tarihine 
rastlıyan salt günü saat 10 da Siirt 
müstakil müdürlüğünde müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve projeler (68) ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar u
mum müdürlüğü tuz fen şubesiyle 

Ankara başmüdürlüğünden ve Siirt 
müstakil müdürlüğünden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu ka
nuni vesaik ve % 7,5 güvenme parası 
veya mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların eksiltme günü en geç 
saat 9 za kadar 3 üncü maddede adr 
geçen komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmiş olması lazımdır. 

(4005/ 2166) 4182 

Bir memur ahnacak 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletin

den: 
1 - Vekalette açık 20 lira aylıklı 

bir yer için müsabaka ile memur alı
nacaktır. 

a) Müsabaka 15.7.938 günü saat 10 

1 
da Ankara'da yapılacaktır. 

b) Müsabakaya girt:bilmek için en 
aş~ğı orta mektep mezunu ve memu-
rin kanununun 4 üncü maddesinde ya
zılı şartları haiz bulunmak, 

c) Yaşı 30 dan yukarı olmamak, 
d) Müracaat edenler erkekse as

kerliğini yapmış olmak, 
e) Yazı makinesiyle iyi surette ya

zı yazmasını bilmek, 
2 - İstekliler 11.7.938 akşamına ka

dar dilekçe ve belgelerile birlikte ve
kalet zat işleri müdürlüğüne baş vur-
malıdırlar. (2187) 4257 

Va!uflor Umum Md. 

Satıhk tarlalar 
Vakıflar Umwn Müdürlüğünden: 
Madde • 1 - Kırklareli vilayetinin 

Lüleburgaz kazasma tabi Hamit abat 
köyünde mazbutan idare olunan Gazi 
Hasan paşa vakfından tapu ile muay
yen hudutlar içinde biri (2086) dö
nlim (1) evlek diğeri (965) dönüm (1) 
evlek ki ceman (3051) dönüm (2) ev
lekten ibaret iki parça tarlanın mül
kiyetleri satdmak üzere 22 haziran 
938 gününden 18 temmuz 1938 gününe 
kadar şartnamesi mucibince kapalı 

zarf usuliyle arttırmaya konulmuştur. 
Madde • 2 - Yukarıda yazılı gayri 

menkullerin birlikte muhammen be
deli (15000) liradır. 

Madde • 3 - İhale bedeli peşin alı
nacaktır. 

Madde· 4 - İhalesi 18 temmuz 1938 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
14 de Kırklareli vakıflar müdürlüğü i
hale komisyonunca vakıflar umum 
müdürlüğünün tasdikine talikan yapı
lacaktır. 

Madde - S - Taliblerin 2490 sayılı 
kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektublarmı (4) üncü maddedeki sa
atten bir saat eveline kadar Kırklare
li vakıflar müdürlüğü ihale komisyo
nu reisliğine vermeleri lazımdır. 

Madde - 6 - Teklif mektubu ile te
minatını vaktuıda vermemi§ olanlar 
arttırmaya kabul edilmiyeceklerdir. 

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

Madde • 8 - Satışa ait şartname 
Ankara'da vakıflar umum müdürlü-

• 

3. 7 - 1938 

Müsabaka ile metnur 
alınacak 

Türkiye Cümhuriyel 
Bankasından: 

Merkez 

Bankamızın lstanbul şubesi için · müsabaka ile 75 lira 
maaşlı 10 memur alınacaktır: 

1 - Müsabakaya girebilmek için aıağıdaki şeraiti haiz 
olmak lazımdır. 

a) Türk olmak, bulaşıcı bir hastalığı veya vazifes.ini 
muntazaman ifaya mani olacak derecede bünyevi zafa ve
ya arızaya mübtela olmamak. 

b) iffet ve haysiyet erbabından olduğu ve amme hide
matmda istihdam hakkından mahrum edilmemiş bulundu
ğu yapılacak tahkikatla sabit bulunmak, 

c) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak, 
d) Laakal lise mezunu bulunmak, 
e) Fransızca, İngilizce ve Almancadan birine iyi dere-

ceda vakıf bulunmak. 

2 - Müsabaka imtihanı programı: 
a) Riyaziyat, 
b) lktısadi coğrafya, 
c) Türk tarihi, 
d) Sosyoloji, 
e) Fransızca veya lngilizce ve yahut Almanca lisanla -

nndan Türkçeye ve Türkçeden bu lisanlara tercüme. 

3 - Müsabaka imtihanı 4 Ağustos perşembe günü saat 
9 da Ankarada idareyi Merkeziyede, lstanbul ve lzmirde 
.şubelerde yapılacaktır. 

4 - Müsabakayı kazampta memuriyete tayin olunanlar, 
Bankaca gelecek Eylül ayı içinde Avrupada Yüksek tahsil 
için mevcut memurlar arasında açılacak müsabaka imtiha
nına girmek hakkına haiz olacaklardır. 

Taliplerin Ankara, İstanbul ve lzmirde Bankaya müra
caatla, memuriyet talebi için Bankaca hazırlanmıf olan 
beyannameyi imla ve istenilecek vesaiki ihzar ile nihayet 
20 Temmuza kadar fUbe müdürlüklerine tevdi etmeleri 
lazımdır. 4197 
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ğü emlak müdürlüğünde, İstanbul' da 1 nü saat 14 -16, ikinci satış günü olarak 
vakıflar baş müdürlüğünde, Kırklare- da 15 gün sonrası tayin edilmiştir. Bu 
linde, vakıflar müdürlüğünde parasız günde bulunmaz veya vekil gönder
verilir. mezse satrııın gıyabında yapılacağı i-

Madde - 9 - Arttırmaya iştirak e- lan olunur. 4277 
denler şartnamenin bütün muhteviya-
tını kabul etmiş sayılır. (2089) 4078 

Merzifon İcra Memurluğundan: 

Merzifon'un Dikiciler arastasında 
kain yemini Şaban Oğ. Hacı Feyzul
lah yesarı hazinedar zade hacı hafız 
vereseleri arkası ve cephesi yol ile 
mahdut ve 20 arşın mikdarmdaki dük
kanın sekiz sehimde bir sehminin on 
iki sehimde bir sehmi çocuklarının 
nafakasına borçlu avukat Ahmet 
Hamdi'nin borcundan dolayı açıık art· 
tırmaya çıkarılmıştır. Bu dükkanda 
hissedar olduğu anlaşılan ve ikamet
gahı tesıbit edilemiyen Merzifon'un 
Sofular mahallesinden eski evkaf me
muru Halil Acara gazete ile ilanat ya
pılmasına karar verilmiş ve birinci sa
tış günü olarak 24.8.938 çarşamba gü-

Mahkemelerden 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha· 

kimliğinden : 
Hisar kale mahallesi Ali taşında 4 

No. da Mehmet oğlu Mustafaya : 
Süleyman vekili avukat Halit tara • 

fmdan aleyhinize açılan izalei şuyu 

davasının yap1lmakta olan duruşmasın
da adresinizin meçhuliyetine binaen 
tebliğat ilanen yapılmış ve bu defa da 
yine usulün 141 inci maddesi mucibin· 
ce 20 gün müddetle gıyap kararı gön
derilmesine karar verilmiş ve duruş
mada 6-9-938 sah günü saat 10 a bıra
kılmış olduğundan mezkur günde biz
zat mahkemede hazır bulunmadığınız 

veya bir vekil göndermediğiniz takdir
de mahkemeye gıyabınızda bakılacağı 
tebliğ makamma kaim olmak üzere i-
lan olunur. (2228) 4286 

196 lira 
ile RomC:nya, Macaristan, Avusturya, Alman
ya, Çekoslovakya, İtalya ve Yunanistanın en 

güzel şehirlerinde eğleneceksiniz 

Paıo;aport, Vizeler, Otel, Yemek 
Tren, Vapur, Nakliye ,.e 

Hareket: 23 Temmuz 
Dönüı: 24 Ağustos NATTA Acentahğı Beyoğlu lstanbul 

Tel: 44914 
gezmek dahil. 

4300 
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• 
ırmızı e malar ! .. (HAVA SEFERLERİ) 

Ankara - lstnnbul arasında 
puardan maada her gün : 

mı 

arb zuhurunda fransız 
eti nasıl teşkilôtlanacak 

Yazan : Franz Fenclrik Çeviren: F. Zahir Törümküney Yeşilköyden hareket 9.30 
Ankaradan hareket 15.30 
Ankaradan 

cumartesi günleri : 14.30 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Pazartesi : Eıe ve Çankaya 
Salı : Sebat ve Yeniııehir ,. 
Çarpmba : İıltanbul eczaneııi 
Perşembe : Merkez 
Cuma : Ankara " 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YEN 1 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 
Her eün 

YENİ 

14.45 
16.45 
18.45 

Cumartesi günleri 
YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18,45 

Pazar günleri 
YEN! 

11 

HALI< 

14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

13 
14.45 
16.45 
18,45 

Geceleri ıaat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

' A.!'t'dersmız, madmazel Gizella
un evi burası mı ? 
Fraklı uşak magrur bakışlarla, ya· 
ncı .delikanlıyı tepeden tırnağa ka· 

ar suzdu. Kıyafetinden taşralı oldu
,u anlaşılıyordu. Kaba kumaştan di
ılmiş paltosunun yakasını kulakları

ı k~dar kaldırmıştı. Büyük kırmızı 
l~erı, soguktan adeta donmuştu. Bir 
lınde kirli, büyük bir tıorba, öteki e
ınde eski, yırtık bir bavul vardı. 

güçlükle kurtarıyordu. Fakat, insan 
sevdiği bir kızın uğrunda buna varın· 
caya kadar daha ne büyük fedakarlık
lara katlanmazdı. 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon. müra· 
caat şehir: (1023·1024). - Şchirlerara· 
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon numaraları: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa· 
rı: (2806, 3259). - Yeni~ehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: 
Güven taksi: (3848); Birlik tak&i: (2333) 
- Çankırı caddesi. Ulus taksi: (1291 ). 
Otobüslerin ilk v~ son 

- Madmazel 'Gizella, evde yoklar. 
)perada tcmsillerı var. 
Fraklı uşak, dişlerinin arasından 

nırddanar - verdigi bu cevaptan son· 
, kılıksız misafirin suratına kapıyı 
.apa~k üzere davrandı. Fakat, taşra· 
delikanlı öyle kolayca atlatılacak 

nlardan değildi. 
Telaşla sordu: 

Bir gün, Gizella şarkı söylerken se· 
sine dikkat etti. Bu kadar güzel bir 
sesi ihmal etmek hakikaten günahtı. 
Hemen kararını verdi. Ertesi günü, i
yi ve samimi bir arkadaşı olan orkest
ra şefini kızın evine götürdü. O gün· 
den itibaren Gizella derse başladı. Kı
zın sesi r}ttikçe açılıyordu. 1van, bü
tün varidatını knzın sesi uğruna sar
fediyo,.rdu. Ona, güzel bir de piyano 
kiralamıştı. 

Gizella'nın annesi bile, lvan'ın yap· 
tığı fedakarlıklara acıyordu. Kızının 

bir gün gelip te meşhur bir opera ar
tisti olacağım katiyen tahmin etmi
yordu. Yalnız, kızla kendisi hiç bık
madan, yorulmadan uğraşıyorlardı. - Marta teyzem de beraber mi git

i? Aradan iki uzun sene geçti. Bir ak· 
U§ağın tavrı birdenbire değişti. şam şehir tiyatrosunda fakir çocuklar 

iumuşak ve nazik bir sesle konu,Ştna- menfaatine tertip edilen bir müsame
.a başladı: rede Gizella'da şarkı söyledi. Tiyatro 

- Affınızı rica ederim. Tanıyama· salonunu dolduran yüzlerce insan, o
fon. Demek siz madmazel Gizella'- nu çılgınca alkışladılar. Ertesi sabah 
'lın akrabalarındansınız? •• Rica ede- §ehir gazeteleri sütun, sütun yazılarla 
·ım. Buyurunuz, istirahat ediniz. Gizella'dan bahsediyorlardı. Bir kaç 
. a~azel operaya daima anneleriyle gün geçti. Budapeşte'den bir mektup 

oırlıkte giderler. Gece yarısından e- geldi. Kızı, sesini tecrübe etmek üze
vel de ek d" - l d M fi k 
B 

P ~mmezler ... Buyurunuz... re operaya çagıırıyor ar ı. uva a 
u tarafa, efendim... olduğu takdirıde iyi bir ücretle anga-
Delikanlı değişen bu muameleden je edeceklerini de vadediyorlardı. 

§aşırmıştı ,hayret içinde ve biraz da Gizella'nın sevincinden etekleri zil 
utanarak uşağın yüzüne bakıyordu. çalıyordu. Birden güzel gözlerine ke
Onun yanlış düşüncesini tamir etmek der çöktü. Budapeşte'ye para ile gidi
ıstedi: lirdi. Bir kaç tuvalet lazımdı. Bunlar 

- Hayır ... Bizim Gizella ile bir ak· olmadan muvaffakiyet mümkün müy· 
rabalığımız yoktur... Yalnız, aynı dil hiç ? 
mcmlcketliyiz... Kendisini çocuklu_ lvan, sessizce kızın yanından ayrıl
gundan beri tanının... Budape§te'ye dı. Baş vurmadığı yer kalmadı. Neti· 
o~ları görmek için geldim ... Benim is· cede kızı.n bütün ihtiya~larına kafi 
mım Kerteş lvan'dır... gelecek parayı temin etmişti. 
k Uşak gene eski mağrur tavrını ta- Gizella, boynuna sarıldı. Göz yaşla-
d~ndı. Başını kaldırdı. lvan'ın önüne rı arasında teşekkürler etti. llerideki 

kuşcrek, sert adımlarla onu yukarı hayatları hakkında güzel bir program 
atta bir oda " t'' d " çizdiler. Kızın parlak bir muvaffaki-K ya go ur u. 

B " ~rteş lvan, odada yalnız kaldı. yet kazanacağına lvan'ın imanı vardı. 
uyuk bir hayranlıkla etrafına bakı- Gizella Budapeşte operasıında iki üç 

nı.yordu. Bu koca ev, ne kadar güzel sene çalışa<:aktı. Sonra memleketıne 
dKoşenınişti. Odanın üç kapısı vardı. dönecek ve topladığı para ile büyük 
apılardan b' · · bir çiftlik alacaklardı. İvan'la evlene-
. . ırını açtı. Karşısına ge-

~~ş hır yemek alonu çıktı. Kocaman cekler, artrk biribirlerinden başka 
ır ;:ıa,sa, kristal takımlariyle, renk, dünyada hiç bir şeyle alakadar olmı

ren . çıçeklerle süslenmişti. Aman ya· yacaklardı. 
rabbım 1 Bu 'h · Gizella annesiyle birlikte Budapeş· 

ne ı tışamdı böyle. Hele 
o ~grur uşak... te'ye gitti. Operada ümid ettiğinden 

ızella'nın başına tali kuşu kon· çok daha müsait şeraitle kaldı. Kısa 
muştu. Her halde k . d' . bir zamanda bütün Budape,,te halkı· 
d · K' ço zengın ır şım- .. ı... ım ümid ederdi? nm sevgisini kazandı. lvan'ı unutmı-

1van'ın akı b yordu. Sık, sık mektup yazıyordu. Se-
ler geld' 

0 
ına eş sene evelki gün- neler gcçtkiçe, Gizella'nın mektupla

siyle bir~ik zaman~ar, Gizella anne- rı seyrekleşmeğe ve gittikçe daha res
lardı. Eger t~ete;. b.ır odada oturuyor- mi bir lisanla yazılmağa başladı. 

• n ısı onlara yardım et- Gizella gideli beş sene olmuştu. Ha· 
memış olsaydı, belki de açlıktan öle- la dönecegine dair en küçük bir işa-
ccklerdi Gizella' · · 
1
• • nm sesındekı fevka· ret bile yoktu. 1van'ın sabrı tüken-
~dcli~i de gene kendisi keşfetmişti. mişti. Budapeştc'ye kadar giderek 
ü:i~~ ı~~;kbali hakkında en küçük bir hem nışanlısmı görmeğe hem de ne 

• 1 e yoktu. Her şeyden haber- zaman evleneceklerini ögrenmeğe ka-
~ız, ~abahtan akşama kadar şarkı söy· rar verdi. İşte, şimdi 'Gizella'nın böyle 
erdı. Hayatta hiç bir şeye kıymet lüks bir hayat yaşadıg-mı tasavvur e

vermezdi N . . d f 
1 

• e ıçın e yuvarlandığı se· demiyordu. O, kızı kazandığı paraları 
a et, ne de onu çekemiyenle:-in yap- biriktirmek kin sakin ve sade bir 
tıkları alçak d d. k . . :s k ça e ı od ular neşesını tarzda yaşıyor sanıyordu. Halbuki; 
açırıyordu. Allah onu şen olarak ya· bu koca evi ı-evirmek ve böyle mağrur 

ratmı..+ı Gizell • · :s :.-· · anın aleyhınde bulu· uşaklar kullanmak iı-in ne kadar ı-ok 

Seferleri 

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

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

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

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

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 
Ulus M. dan Cebeci'ye 
Ccbeci'dcnUlus M. na 

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

Yeni&ehir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yenhıehir'e 

Sabah Akpm 
İlk Son 
sefer sefer 

6.45 23.00 
7.15 23.20 

7.25 23.00 
7.10 23.20 

6.30 20.00 
7.00 20.SO 

6.00 21.00 
15.30 21.30 

6.SO 21.00 
7.00 21.30 
7.00 23.00 
7.00 23.00 

7.00 -.--.- 17.00 

7.00 23.00 
7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'dcn S. pazarı'na 7.30 51.45 

!i U. Meydanı ile lstasyon arasında her 
be& dakikada bir sefer olup tren za. 
mantarı seferler daha sıktır. 

!! U. Meydanı ile Ycniaehir, Bakanlıklar 
Cebeci, Samanpazarı arasında ıaat S 
den 20 ye kadar vasati her beıı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferlr.- vardır. 

§ Akııamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri ıinemalarm dağılııı 
saatlerine tlbidirler. 

GUNDELIK 

Hicri - 1357 
Cemazil'evel: 5 

S. D. 
Güneıı: 4 31 

Rum' - 1354 
Haıiran: 20 

S. D. 
Akıam: 19 44 

- Nasılsın yavrum? Ne zaman gel· 
din? 

- Saat sekizden beri buradayım. 
Sizleri bekliyorum. Gizella nerede? 

- Gizella'nın misafirleri var. Şim
di gelir. 

han, merakla Marta teyzeyi tetkik 
ediyordu. Şık bir rop giymişti. Par· 
maklarmda pırlanta yüzükler vardı. 
Kadın kibar bir hareketle zili çal

dı. İçeri giren uşağa: 
- Bize burada yemek hazırlayınız. 

Ben misafirle burada yiyeceğim. 
- Emredersiniz! .... 
Uşak yerlere kadar eğilerek çıktı. 
lvan'ın canı sıkıldı. Demek kendisi-

ni yemek salonundaki muhteşem ma
saya oturtmıyacaklardı. 

Açltktan midesine bulantılar geldi
ği halde sofrada bir lokma yiyemedi. 
Boğazına sanki bir yumruk tıkanmış
tı. Saat bir buçuğa geliyordu. Daha 
Gizella görünmemişti. 
Ayağa kalktı: 
- Sizi fazla rahatsız etmiyeyim 

'Marta teyze, dedi. Gizella'nın mühim 
misafirleri var galiba? 

Bu sırada Gizella odaya girdi. İ· 
van bir çılgın gibi kıza doğru koıtu: 

- Gizellal ... Bak ben geldim! ... Sa
na kırmızı elmalar getirdim! ... 

Gizella başiyle soğuk bir selam ver· 
di: 

U mum t 
harpten 

alınan tecrübeler 
neticesinde harp· 
te milletin bütün 
kuvetlerinin ve 
yardım vasıtala
rının bir elden 
kullanılmas ı n ı 

temin eden bir 
kanuna olan lü
zum ve ihtiyaç 
tebarüz etmiş ol
duğundan harp· 
ten sonra bu hu-

Parlamento 
enteresan bir 

bu hususta çok 
kanun kabul etti 

Komisyon aynı 

zamanda emniye
ti umumiyenin de 
bir müşavere or
ganıdır. Komis
yon emniyet u
mum müdürü ta
rafından verilmiş 
esaslar üzerinde
ki mesai hakkın
da tavsiyeler ve 
teklifler yapılabi
lir. 
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! Fransız parlamentosu geçen ay içinde "milli i j müdafaa kanunu" ismini taşıyan çok mühim i 
• bir kanun kabul etti. 68 maddeden ibaret olan ! l bu kanun bir harb çıktığı zaman franıız mille- l 
i tinin nasıl teşkilatlanacağı hakkında çok ehe- i 
i miyetli maddeler ihtiva etmektedir. : 

Komisyon yeni 
mevzuata göre 
şunlardan teşek

kül eder: susta kanuni e· 
saslar vazı için 
teşebbüse girişil
mişti. Daha 1922 
de böyle bir ka
nun için ilk pro
je meclise veril
di ve bir çok 
müzakerelerd e n 
sonra daha ziya
de ıslfih ve ikmali 

i Bütün dünya, ve bilhassa alman basını F ran- ! 
! sa'mn bu kanuniyle çok yakından alakadar l 
i olmuş, günlerce bunun üzerine yazılar yaz- ! 
! mışlardır. Alman basınında, fransız milli mü- i 
i daf aa kanunu hakkında çıkan bir makalenin i 
i kısa bir hulasasını bu sütunlara koyuyoruz : i 

Parölamento 5.
zaları, alakadar 
nezaretlerin, poli
sin, idare makam
larının mümes
silleri ve hava ko
runması bakımın

dan mühim yer
lerin belediye re-

: i 
l l . . 
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için geri çevrildi. 1927 de parlll.
mento tarafından kabul edildi ise 
de 1928 de ayan meclisi tarafından, 
kifayetsiz görüldü ve iade olundu. 
Aradan 10 sene daha geçtikten yani 
16 senelik bir incelemeden sonra 
büsbütün değişmiş ve iyice genişle
tilmiş olarak hazırlanan yeni proje
yi meclis kabul ederek senatoya 
verdi. Kanunun btt defa senato ta· 
rafından da kabulüne şüphe edil· 
memektedir. Bu suretle kanun ka
tiyet kesbedecektir. 

Kanunun münderecatına göre, 
her şeyden evel tesbit olunan ha
kikat şudur: 

Modern harb milletçe 
kazanılacaktır 

Modern bir hap artık yalnız ordu 
tarafından değil, milletin heyeti u· 
mumiyesi tarafından yapılır ve in
taç edilir. Bu esas, kanunun bütün 
müfredatında teyit ve tesbit olun
muştur. 

Harpte, yüksek sevk ve idare hü
kümetin vazifesidir. Her ne kadar 
askeri harekat, umum ordu başku
mandanlığı tarafından idare edilir
se de bu kumandanlık hükümetin 
vereceği veçhelere bağlıdır. Hükü
met bu işte yüksek müdafaa mecli
sine ve devlet reisinin ba~kanlığı }a
tında bulunan harp komitesine da
yanır. 

Askeri seferberliğin hazırlanma
sı ve tatbiki, tabiatiylc kara, deniz 
ve hava kurmaylarına ait olmakla 
beraber, bu iş milli seferberliğin 
ancak bir krsmını teşkil etmektedir. 
Bütün nezaretler nezdinde mesul 
makamlar ihdası ve buralara, o ne· 
zaretlerin bütün işlerine şamil hu
susi seferberlik planları hazırla· 
ınakla mükellef memurlar tayini 
tesbit olunmuştur. 

Her lransız va:zileli! 

8 u tarzda bir seferberlik ha
zırlığı sayesinde, her işlet· 

me, her müessese, her köylü, hasılı 
her fransız, bir seferberlik emri a
lacak ve o emirle seferde ne yapa
cağını öğrenmif olacaktır. Sefer
berliğin başlangıcında, fabrikalar, 
ne imal edeceklerini ve ona göre na· 
sıl bir değişme yapacaklarını; köy· 
lü nasıl bir istihsal veya iş vücuda 
getireceğini, askerlikle mükellef 
veya gayri mükellef her şahıs, ordu· 
da, endüstride, nakil vasıtalarında, 
hava korunmasında veya başka her 
hangi bir hizmette ne vazife alaca· 
ğını bilecektir. 

Memleketin hava hücumlarına 
karşı korunması işi, kanunda çok 
derin ve şwnullü şekilde yeniden 
tanzim edilmiştir ki bu yenilik 
fransız hava korunma işlerinde ku· 
vetli ilerlemeleri intaSi edecektir. 

Hava hücumlarına kar ı ... 

K anun 18 yaşından yukarı olup 

bir tarafına naklini derpiş etmiştir. 
Milletin harpte umumi teşkilatlan
dırılması kanunu yalnız memleket 
iktisadiyatını derin bir surette ilgi
lemekle kalmıyor, kezalık - bil· 
hassa hava korunmasına ait kısmiy· 
le - her fransız yurddaşının husu
si hayatına da müdahale ediyor. 

Siyasi gerginlik sıraımdaki İ§ler 

Ş 
u husus ayrıca dikkate alın

mıya layiktir: 
u..anun hükümlerinin büyük bir 

kısmı - bilhassa umumi seferberlik 
işlerine ait olanlar - daha siyasi 
gerginlik devrinden itibaren tatbik 
sahasına geçmiş bulunacaktır. 

Kanunun hava .korunmasına ait 
son fıkralarına göre, bundan sonra 
Fransada dahi şimdilik henüz umu
mi olmamakla beraber, bir hava ko
runma mükellefiyeti vardır. Bu su· 
retle şimdiye kadar meri olan ve 
hava korunmasında eşhas tedariki 
işini tesbit e<len 1 temmuz 937 tali
matname esaslı tadile uğramıştır. 

Yeni fransız (Memleket müdafa
ası kanununun) tatbikatından ol
mak üzere; 

Dahiliye nezareti nezdindeki ha· 
va korunma komisyonunun vazife 
ve salihiyetlerinde de değişiklik 
yapılmıştır. Komisyon, bir taraf dan 
harbiye nezareti, diğer tarafdan ha
va korunma.siyle ilgili nezaretler a
rasında beraber çalışmayı temin ve 
dahiliye nezaretinin seferberlik iş· 
lerinin tanziminde yardım ve bil· 
hassa umumi siyasi gerginlik dev
rinde ve seferberliğin devamı esna
sında muktazi korunma tedbirlerini 
tesbit vazifeleriyle ödevlenmiştir. 
Keza bütün sivil hava korunma plan
larının tanzimi de bu komisyona a
ittir. 

1 
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Soldan sağa: 
l· Koyu renklidir, dolma ı olur. 
2- Bizi doguran - Yakmaktan emir. 
3- Tahin kelimesinin öteki türlü telif· 

fuzu - Büyük baston 
4· Kilisenin bit kimseyi dinden ı;ıkar-

ması - Sahip 
5- Zamk - İyl 
6· Korunun büyliğü 
7- Fazlalaştırmak, artırmak. 
8· Deniz kenarındaki ev 
9· Sarı renkte bir nevi peynir. 

Yukarıdan aşalfıya: 

isleri. 
Azalar 3 sene müddetle cumhur 

reisi tarafınöan tavin olunurlar. 
Cum.'1Ur reisi komi;yon başkanını 
da taıiıı eder. Muayyen işleri bitir
mek ve umumi ihtiyacı hazrrlamak 
ve sair işler için komisyonda 15 ki
şilik !fr: icra· komite teşkil olunur. 
Bunun reisi, emniyeti umumiyenin 
"4" iil"cü daire reisidir ki hava ko
runma hazırlıkları ve seferberlik 
işler: de bun aittir. 

1 KÜÇÜK Dl~ HABERLER 1 
X Stokholm - Muharrir ve beste

karlar cemiyetleri beynelmilel konfe -
derasyonunun kongresi mesaisini bi
tirmiş ve reisliğe Rişar Stravs'ı tayin 
etmiştir. 

X Moskova - Moskovalı tayyare -
ci 21 yaşında Bayan Eıkaterina Medni
kava 50 beygirlik bir motörü havi bir 
tayyare ile 100 kilometrelik bir mesa
feyi saatte vasati 157,6 kilometre sür
atle uçmuş ve bu suretle Çekoslovak
yalı Bayan Dubkovanm enternasyo
nal rekorunu kırmıştır. 

X Moskova - Royter ajansının mu
habiri bildiriyor: Uzak Şark dahiliye 
komiseri Luçkov'un Mançuko'ya iltica 
ettiği hakkında Tokyo'dan verilen ha
ber, tekzib edilmektedir. 

X Paris - Bone, Çekoslovakya iş -
leri hakkında İngiltere sefiri ile görüş
müştür. Öğrenildiğine göre, Sir Filips 
birkaç gün istirahat etmek üzere pa -
zar günü 1ngiltere'ye gidecektir. 

X Nevyork - Doktorlar, isveç ve -
liahdının sıhl vaziyetinin memnuni
yete şayan olduğunu söylemekte ise
ler de veliahdın hastahaneden ne za
man ayrılacağını şimdiden tayin et
meğe imkan yoktur. 

Uçan kale 
Vaşington, 2 a.a. - Uçan kale içinde 

8 kişi olduğu halde perşembe günü 
Marşfild - Kaliforniya'dan Langley
fild • Virjini'ye kadar durmadan uç
muştur. 

Ttayyare saatte vasati 329 kilomet
re süratlc 3730 kilometre katetmiştir. 

Feci bir infilak 
Bükreş, 2 a.a. - Craova'da yapılan 

askeri talimler esnasında bir cebhane 
sandığı patlamıştır. 

.. tn.filak neticesinde bir zabit ile üç 
kuçük zabit ölmüş, iki asker yaralan· 
mıştır. 

Ankara Borsası 
., Temmuz 1938 Fiyatı 

ÇEK LEH 
Acılı~ Kapnnı~ 

1- Amerikanın tll. cenubunda bir memle-
!.onara 6.23 6.26 ket. 

2· Bedava • Suyun dönen yeri 
3- Katlanma. 
4- Sanat - KüçUk hendek. 
5- Nohudun ilk hecesi - Sorıu edatı 
6- Kaya parçası 
7- Avuç 
8· Ne suretle? 
9· İçinde para saklanan demir dolap 

• 

Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Bniksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varııo,·a 

125.6925 126.25175 
3.5025 5.5175 
6.615 6.6475 

28.8425 28.9825 
69.585 69.92 
50.6375 50.8825 
21.3125 21.415 
1.14 1.145 
1.5375 1.545 
4.365 4.385 
6.9225 6.955 

23.68 23.75125 nanların baş d 1 . . . :s "' 

h 
ın a van'ın aılesı bıl· para sarfetmek 15.zımdı. 

assa annes· ı· ' .. . .1 ge ıyordu. Kaç kere "ben Toı.ıbasını açtı. İçindeki kırmızı el· 
boyle bı; dılenci kızına gelinim diye· malan çıkarıp teker teker baktı. Gi
~~":ı· Nışan yüzüğünü derhal geri zella elmayı çok severdi. Bunları ona 
gon. c~eceksin !.." diye oğluyla kavga getirmişti. Kim bilir ne kadar sevine· 
etmıştı. 1van, kimseyi dinlememişti. cekti. 
Babasın 'T · 1 · m o umı.y e hımayesiz ve beş Saat on ikiye yaklaşıyordu. Açlık -

- Geldiğinize çok memnun oldum. 
Yalnız bu akşam sizinle fazla meşgul 
olamıyacağıın. lçerde hatırları sayıl· 
ması lazmıgelen misafirlerim var. Zan 
eden;em si~e küçük bir borcum vardı. 
Yarın Şandoru görünüz. Kendisine 
sizin namınıza bir çek vereceğim. 

da başka işlerde istihdam e
dilJniyen erkeklerle bütün emekli 
memurları hava korunma hizmetle
rinde istihdamı tesbit etmiştir. Bun· 
lar hazer vaktinde beş senelik bir 
hava korunma mükellefiyeti için 
celp olunabilirler. Bundan başka 
harbiye nezareti, sivil halk için sığ
nak inşası, gaz maskeleri imal ve 
tevzii için talimat vermek salahiye· 
tini de haizdir. Keza bu makam, bü
yük şehirlerde, harp için lüzumu ol· 
mı} an halkın başka taraflara nakil 
suretiyle seyrekleşmesi hususunda 
icabeden hükümleri isdar ve mukta
zi hazırlık tedbirlerini emir ve tat
bik eder. (Seyrekleşme işleri bugün 
dahi f ransız salfilıiytli makamları 
tarafından elzem addolunmakta
dır.) 

Bu kanunun diğer mUhim hüküm
lerinden birisi de, fransız hükümet 
ve parlamentosunun, hava tehlike· 
sine maruz bulunan Paris'ten, mem
leketin hava emniyetini haiz diğer 

lzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

Buda peşte 24.92 25.04 
Bükreş 0.9375 0.9425 

Belgrad 2.87 2.885 
Yokohama 36.37 36.545 
Stokholm 32.1225 32.2775 
Moskova 23.725 23.8375 

ESHAM \'E TAHViLAT 
parasız kalan Gızella'yı sokak orta- tan başı dönüyordu. Mağrur uşak ona 
sında nasıl. bırakabilirdi. Hem kızı bir fincan çay bile getinnemişti. 
rk da .sevıyordu. Evet, kendisinin 1 Aşağıdan sesler geliyordu. Birden 
azla hır kazancı yoktu. Şehir orkest· oda kapısı açıldı. İçeriye Marta teyze 
rasında keman çalıyor ve hayatını girdi. lvan'ı görünce yanına koştu: 

lvan'ın kalbinde bütün bir dünya 
yıkılmıştı. Hiç sesini çıkarmadı. Kir
li torbasiylc yırtık bavulunu eline al
dı. Bir sarhoş gibi sallan.arak çıktı, 
gitti! ... 

1938 3-7041 
[Esham ve tahvilat üzerine 
borsada muamele olmamılitır.] 



RESMi İLANLAR 
5 - İsteklilerin teminatı muvakka

te makbuzlarile birlikte teklif mek· 
tuplarını münakasanın yapılacağı bel· 
li saatten en aşağı bir saat evel Çatalca 
tüm satın alma komisyonuna vermele-
ri. (1931) 3826 

M. M. bakanlığı 

Diı lladak kalas ıhnacak 

25 ton lüleci kili ahnacak 
Aalreri Fabrikalar Umum Müclürlü

iü Satm Alma Komisy0111111dan: 

Kimyager alınacakt1r 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğünden: 

Sığ1r veya keci eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alına Komisyonundan : 
1 - 133 üncü tiımene bağlı birlikler 

ihtiyacı için 85521 kilo sığır veya k~i 
etlerinden fiatı müaaid olan satın alı
nacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 20 tem
muz 938 çarşamba günü saat 10.30 da 
yapılacaktır. 

M. M. Vekaleti Satm Alına Ko
mi~nundan: 

Tahmin edilen bedeli (525) lira o
l~ 25 ton lüleci kili askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 16.i .938 cumartesi gü
nü saat 10.30 da açık eksiltme ile iha
le edilecektir. 

Umum müdürlük teşkilatında istih
dam edilmek üzere kimyager alına
caktır. İsteklilerin bizzat ve Ankara 
haricindCkiler istida ile müracaat e
derek şartlan ögrenebilirler. (2081) 

1) Müteahhit nam hesabına 20 met
re mikabı dit budak kalas açık eksilt
meye konmuıtur. 

2) Tahmin edilen bedeli 7905 lira o
lup ilk teminat parası 593 liradır. 
3- İhalesi 5 temmuz 1938 çarfamba 

giinii saat 11 dedir. 

Şartname parasız olaraılc komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (39) lira (38) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (.H45) 

4212 

4200 

15 ton döküm kumu 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan: 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile ihale gün ve saa
tinde M.M.V. satın alma komisyonun-
da hazır bulunmaları (1515) 3045 

2 nakliye koşum 
hayvanı olanacak 

13kalem11mpara tozu, zımpara 
kiğıdı ve cam kiğıdı alinacak 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira o
lan 75 ton döküm kumu askeri fabri
kalar umum müdürlügü merkez satın 
alma komisyonunca 1g.7.938 salı günü 
saat 10 da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (225) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-

M. 1.a. • "'~eu "'"'un Aunıı& 
miayonunclan : 

lk.i tane nakliye koşumu hayvanı 
pazarlıkla satın alınacaktır. Satılık 

hayvanı Qlanlar 15 temmuz 938 cuma 
iÜnune kadar hayvanları ile birlıkte 
ve ıaat 9 dan 13 çe kadar her giın M. 
M. V. satın alma Ko. na müracaat d· 

meleri. (2208) 4278 

Diı ronlgeni ahnacak 
M. hı. \' ekıuetı Saun ~ Ko

llÜ6yonunc:lan : 
1) Bir adet dit rontkeni ile ünit açık 

cbiltmeye konmuttur. 
2) Tahmin edilen bedeli 2750 lira 

olup ilk teminat paraaı 206 lira 25 ku
ruttur. 

3) İhalesi 19 ağuatoa 938 cuma cü
Dii saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 \incü maddelerınde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve ıa
atında M. M. V. ıatın alma komısyo
gunda hazır bulunmaiarı. (2212) 4280 

Sav11 sakaHariyle phid 
öbüılerinin ikramiyeleri 

M. M. Vekiletinden : 
1485 ıayılı kanuna göre ıavaş sakat

kriyle ıehit ökıiizlerine ait 938 yılı 
ikramiyelerinin tevziine başlanmak 
üzere havaleleri ziraat bankasınca ik
ramiye tevzi komisyonları emrine 
pnduilmek üzeredir. 

Bu yıl savq sakatlariyle şehit ök
ıiizlerine isabet eden para mikdan a-
pğıda göaterilmi,ıir. ' 

Derece Subay Er 

1 
a 
3 
4 
5 
6 

-

Lira Kr. Lira Kr. 
204 50 102 25 
184 05 81 80 
143 ıs 61 35 
122 70 40 90 
102 2S 20 4S 

81 80 20 2S 
19 81 bir tehidın 

ökaüzlerine 
2221 4.279 

Fabrika lor 
Muhtelif malzeme ahnacak 
A*-i Fabnkalar Umum Müdurlü

ti Satm Alma Komisyommdan: 
8000 adet 40 No. ıiyah veya hiki 

makara 
1500 adet 40 No. beyaz zincirli ma

kara (182 metrelik) 
200 metre kendir ipi 

50 kilo pamuk ipligi 
150 adet beyaz saram makarası 
300 paket üç katlı keten ipligi (12 

lik paket) 
SOO paket iki katlı keten ipliği (12 

tik paket) 
700 adet 25 No. haki saraç ipliği 
500 adet 18 No. sarı saraç ipliği 

Tahmin edilen bedeli (3755) lira o· 
lan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrıkalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 23.7.1938 cumartesi günü saat 
11 de açık eksiltme ile ihale edilecek · 
tir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(281) lira (63) kurut ve 2490 sayılı 

kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkftr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2151) 4217 

'278 takım c•a11r 
(don, gömlek) ah nacak 

Askmi FabrikaWr Umum Müdürlü
ti Satm Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1980) lira 
(90) kuruı olan 1278~akım çamatır 
ukerl fabrikalar um müdü'rlüğü 
merku satın alma kom yonunc:a 16.7. 
938 cumartesi günü ıaat 10 da açık 
ekıiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me paruız olarak komiıyondan veri-

Askeri Fabrikalar Umam Müdürlü
iii S.bn Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (8018) lira 
(36) kuruş olan on üç kalem zımpara 
tozu, zımpara kağıdı ve cam kagıdı 

Askeri Fabrikalar umum müdürlügü 
merkez satın alma komisyonunca 16. 
8.1938 salı günü saat 11 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (601) li
ra (38) kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları (2149) 4216 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
iii Sabn Ahna Komisyonundan: 

600 kilo flatin vernik 
300 kilo sikatif vernik 
45 fİfe siyah İspirto verniği 

tar kiloluk) 
200 kilo japon lak 

(yarım-

Tahmin edilen bedeli (2250) li .. a o
lan yukarıda mikdarı ve cinsı yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 23.7.938 tarihinde cumartesi 
günü saat 10.30 da açık eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartname paraaı11 o· 
larak komiayondan verilir. Tali}'le
rin muvakkat teminat olan (168) lira 
(75) kuruş ve 2490 numaralı kan:.ınun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaıkle mez
kQr gün ve saatte lromiayon;ı müraca-
atlan. (2146) 4213 

5000 kilo bir kaynamıı bezir 
1500 kilo çiğ bezir 

Aakıeri FUl'ikalar Umum Müdürlü
iii S.tm Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (4000) lira o
lan yuıkarıda mikdarı ve cinai yazılı 
malzeme Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 25.7.1938 pazartesi günü saat 10 
da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname paraarz olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(300) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki veeaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2148) 4215 

Muhtelif malzeme ahnacak 
Aske.%"Fabrikalar Umum Müd&irlü

iü Sabn Alma Komisyonundan: 

3000 Metre ince amerikan bezi. 
500 Metre kalın keten bezi . . 
250 Metre aalaıpur 
300 Me.re Kastamonu bezi. 

10000 Metre fitil kolan • 
1500 Metre pamuk kolan • 
1000 Metre kanaviçe • 
2SOO Metre kalın amerikan bezi . 
Tahmin edilen bedeli (5285) lira o-

lan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü -
dürlügü merkez satın alma komiıyo • 
nunca 19. 7. 938 salı günü saat 11 de 
kapalı zarf ile ihale edılecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ve
rilır. Taliolerin muvakkat teminat o· 
lan (396) lira (38) kuru9u havi teklif 
mektupları:ıı mezkftr gün saa: ona 
kadar komisyona vermelerı ve kenrli
lerinin de (2490) numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki veaaikle mezkur 
gün ve saatte kom:ıyona müraca:tla -
rı. (2150) 4247 

1 O ton gümü~ kumu 
Askeri Fahrikalar Umum Müdürlü

iü S.bn Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (800) lira o

lan 1 O ton gümüı kumu askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 16.8.938 sah günil 
aaat 10 da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. 

misyona müracaatları. (2115) 
4205 

1 adet aleminyumden mamul 
ham111 azot deposu ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komiıyonunclan: 
Tahmin edilen bedeli (1500) lira o

lan bir adet aleminyumdan mamul ha
mızı azot deposu Askeri fabrikalar 
umum miıdürlügü merkez satın alma 
komisyonunca 16.8.1938 sah günü saat 
10.30 da açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (112) lira (50) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2147) 4214 

5 ton neftyağı 
(Terebentin) ala nacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

iii Sabn Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (3650) lira o

lan 5 ton ncftyağı askeri fabrikalar 
umum müdürlügü merkez satm alma 
komisyonunca 23.7.938 cumartesi gü
nü saat 10 da açı.k eksiltme ile ihale 
edilecektir. 
Şartname parurz olarak komiıJQn

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (273) lira (IS) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müı·acaatları. (2144) 

4Zll 

A. Levazım Amirligi 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan ı 
1 - 22000 kilo sade yağı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 24200 liradır. 

İlk teminatı 1815 liradır. Eksiltmesi 
11 temmuz 938 pazartesi günü saat 15 
de Erzincan satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Şartnamesini her gün 
komisyonumuzda görebilirler. Teklif 
mektupları belli gün ve aaaten bir 
saat evveline kadar komisyona veril
miş veya posta ile gönderilmit bulu
nacaktır. İstekliler ihale gün ve sa
atte komisyon başkanına tecim ve en
düstri odasına kayıtlı bulunduklarına 
dair vesika ibraz edeceklerdir. 

(1947) 3835 

Sığır, koyun veya keçi 
eti olanacak 

Ankara Lı.:vctzım Amır.ııgi Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birliklerinin senelik o· 
larak sığır, veya koyun, veya keçi, eti 
mikdarı Hadımköy için 41 bin kilo 
Çerkezköy için 41 bin kilo ve Çatalca 
için 52 bin kilo olarak ayrı ayrı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuı • 
tur. Sığır veya keçi veya koyun etin -
den hangisi ucuz fiat teklif edilirse 
ondan alınacaktır. 

2 - Bunlar Çatalcada tüm satın 
alma komisyonunun binasında 11 tem
muz 938 pazartesi günü Çatalca poıta
hanesinin saat ayarı ile Hadım köyü -
nün saat 11 de Çatalcanın saat 15,30 da 
ve Çerkezköyünün saat 17 de ayrı ayrı 
münakasalrı yapılacaktır, 

3 - Şartnameler parasız olarak ta · 
til günleri hariç her gün görülebilir. 

4 - Hadım ve Çerkezköylerinin ilk 
teminatları ayrı ayrı beherinin erkek 
koyun için 1383 lira 75 kurut erkek 
keçi için 1076 lira 25 kuruı sığır etinin 
922 lira 50 kuruştur. 

2 - Muhammen tutarı sığır etinin 
28649 lira 53 kuruttur. Ve keçi etinin 
18387 liradır. İlk teminatları sıgır eti· 
nin 2149 lira ve keçi etinin 1379 lira
dır. Şartnamesi 143 kuru' mukabilin
de verilebilir. İsteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı 
kanununun 2. ve 3. maddelerinde yazı
lan vesikalarla beraber ihale gün ve 
ihale saatinden en az bir saat eveline 
kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri (2231) 4287 

Benzin ve makine yağı ahnucak 
Ankra Levazım Amırugı !)atın Al· 

ma Komisyonundan : 
1 - Kor bırliklerınden suvarı tü -

menı ihtiyacı olan 50 ton tanklara mah
sus benzin ile 6500 kilo B. B. mobiloil 
veya benzeri makine yağı kapalı zarf 
usuliyle alınacaktır. 

2 - lhalesı 4-7-938 pazartesi günü 
saat 16 da Çorlu'da Kor. satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk pey parası benzin için 937 li
ra 50 kuruş, yağ için 202 lira 32 kuruş 
olup her ikisi için teminat yekfuıu 1139 
lira 82 kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler 
her gün Ankara Levazım Amirliği ve 
İstanbul levazım Amirliği satın alma 
komisyonlarında ve Çorluda Kor. satın 
alma komisyonunda görebilirler. 

S - Talipler kanunun 2 • 3 üncü mad 
delerindeki belgelerile birlikte belli giln 
ve saatten bir saat evvel teklif mektup
larını komisyona vermiş bulunmaları. 

(1932) 3827 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Sabn 

Alma Komisyonundan : 
! -İdareleri İstanbul LV. amirliği

ne bağlı müessesat için 340.000 kilo 
koyun eti 11 temu.z 938 pazartesi gü
nü saat lS de Tophanede LV. amirliği 
satın alma komiıyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 136.000 li
ra ilk teminatı 8050 liradır. Şartnamesi 
680 kuruı mukabilinde komisyondan 
almır. İsteklilerin kanuni veaikalariy
le beraber teklif mektublarmı ihale 
saatinden bir saat evel komisyona ver-
meleri. (2015) 3974 

Sıl1r veya k~i eti al1111<ak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
1- İdareleri İatanbul LV. imirliği

ne bağlı müesaeıat için 220 ton sığır 
veya keçi eti 11 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 15.30 da Tophanede İstan
bul L V. A. satın alma komisyonunda 
kapalı zarf eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 75900 lira ilkte
minatı S045 liradır. Talihler keçi ve sı
ğır etine ayrı ayrı fiat vereceklerdir. 
İfbu etlerden hangııi ucuz iıe o alına
caktır. Şartnamesi 380 kurut mukabi
linde komisyondan alınır. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyJ~ beraber teklif 
mektublarını ihale aaatından bir saat 
evel komisyona vermeleri. (2014) 3973 

Sadeyağı ala nacak 
Ankara Levazun Amirliği S.bn AJ. 

ma Komisyonundan : 
1 - Demirköy civarında bulunan 

kıtaatın ihtiyacını temin etmek üze
re 15000 kilo ıade yağı kapalı zarfla 
eksiltmeye komalmuıtur. 

2 - Eksiltmeıi Vizede askeri sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek isteyenler her 
gün komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltmesi 6. 7. 938 tarihine 
müaadif perıembe günü saat 11 de 
yapılacaktır muhammen fiyatı 15000 
lira muvakkat teminatı 1125 liradır. 

4 - Münakasaya iştirak edecekle
rin bildirilen günde ve tayin edilen 
eksiltme saatından bir saat evvel te
minat ve teklif mektuplariyle icap 
eden sair veıaikin komisyonuna tev
dii ilin olunur. (1864) 37.84 

4 cephanelik yıpllrllacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan ı 

tevsik eden veaaikini teklif mektupla
rile beraber ihale saatinden bir saat e
veline kadar komiayona vermeleri. • 

(2121) 4136 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Bursa garnizonu için 50 bin ki

lo koyun eti kapalı zarf yoliyle 13 tem
muz 938 çarşamba günü saat 17 de 
Buna askeri satın alma komisyonun
ca eksiltmeye konacaktır. 

2- İlk tutarı 22500 lira ve ilk temi
natı 1688 liradır. 

Şartnamesi parasız Bursa askeri sa
tın alma komisyonu ile Ankara, İatan
bul levazım amirlikleri ıatın alma ko
misyonunda görülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin kanunun 2 - 3 üncü mad
delerinde istenilen vesaik ile teklif ve 
teminat mektublarının belli gün ve aa
at 16 ya kadar Buna askeri satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1969) 3936 

Kuru fasulye ah nacak 
Ankara a..eva.r.aüJ .H.mı.rugi Satm 

Alına Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tumcn birliklerinin 

938 mali yılı ihtiyacı için 120.000 kılo 
kuru fasulya kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuttur. Beher kilosu
nun muhammen fiatı 15 kurut olup 
tutarı 18.000 liradır. İlk teminatı 1350 
liradır. İhalesi 22 temmuz 938 cuma 
günü saat 11 dedir. İatekliler şartna
mesini her gün tümen satın alma ko
misyonunda görebilirler. Taliplerin 
kanunun 2, 3 maddelerindeki vesaik
le temmat mektublarını havi zarfların 
belJi gün ve saatten en az bir saat e
veline kadar tümen satın alpıa komis-
yonuna vermeleri. (2225) 4284 

Sığ1r. veya keçi 
eti ahnacak 

Ankara Levazllll Amirliği S.tm 
Alına Komisyonundan: 

1 -Ankara garnizon müesseleri ih-

tiyacı olan 300.000 kilo ııgır 
~tinin pazarhgında teklif ecl 
pahalı görüldügünden pazar 
siltmesi 6 temmuz 938 saat 11 
kara levazım amirliği ıatm 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 120. 
ilk teminatı 7250 liradır. 
600 kuru' mukabilinde koınİI 
alınır. Kanuni ticaret odası ~ 
lerle uğarşıp teahhüdünü ifa 
dair reami makamlardan alı 
1:1ikalarla belli saatte komis 
lunmaları. (2217) 

Okullar 
4 nevi et a·lınac 

Liseler Alım Satmı K.onı~I 
dan: 

Komisyonumuza bağlı yatılı 
öğretmen okullarının mayıs 93 
na kadar ihtiyaçları olan ve 89 
bedel tahmin olunan 78500 kilo 
66000 kilo beyaz karaman, 25 
kuzu ve 26150 kilo aıgır etinin 
zarf usuliyle 18·7-938 pazarte 
11,30 da eksiltmesi yapılacaktır 

İlk teminatı 5741 lira 45 k 
Eksiltme İstanbul Kültür 

törlüğü binası içinde toplanan 
Alım, Satnn komisyonunda yap 
tır. İstekliler ilk teminat mak 
938 yılı ticıft"et odası vesilı: 

2490 sayılı arttırma, eksiltme k 
nun tarifatı dairesinde hazırlry 
teklif zarflarını yukarda sözü 
günde belli saatten bir saat e 
kadar komisyon başkanlığına ve 
ri ve postada vaki olacak 
rin kabul edilmiyeceği. 

Teminatların liseler 
veznesine yatırılacağı ve şartn 
rin 449 kuruş bedel mukabilind 
ler alım, satım komisyonu sekre 
ğinden alınacağı ilan olunur. ( 
2243) 

Devlet demiryolları 

K1rıkkale - Ankara, Gazi - Kayaı haH1nda deliıiklik 
D. D. Yollan Umum Müdürlü ğünden: 
30. 6. 38 tarihinden itibaren Kırıkkale - Ankara - Kırıkkale arasın 

liyen 711, 712, 714 No.lu ve pazardan mada günlere mahsus Gazi -
banliyö trenlerinin itinererlerinde apğıdaki değişiklikler yapılmışt 

1 ,.- 715/718 No.lu katarlar Ankara - Gazi - Ankara arasında sef 
kaldmlmııtır. 

Z - 716/717/720 No.lu katarların Ankara - Kayaı - Gazi - Ankara 
da itlnererleri delittirllmittir. 

3 - 718 No.lu katar itinereri tebdil edilerek Mamaktan Kayaşa 
devam ve 719 No.lu katar da Kayaıtan hareket edecektir. 

4 -738/739 No.lu katarlar da Mamaktan Kayap kadar temdit edil 
S - Yaz mesai saatlerinin devamı müddetince Ankara • Kayaş -

araımda 750/751 ve Ankara - Mamak arasında da 752/753 No.lu 
seyrüsefere konulmuıtur. (752 ve 753 No.lu trenler cumartesi günl 
lemezler.) 

Trenlerin istasyonlara varıı ve kalkıt saatleri 
Tren No. 1atasyondan kalkı1 saati İatasyona varıt 

717 Kayaı 6.26 Gazi 7.lS 
751 Kaya, 7.08 Ankara 7.45 
719 Kayaş 7.51 Ankara 8.24 
753 Mamak 14.36 Ankara 14.57 
739 Kayaş 20.3f Ankara 21.12 
716 Ankara 5.4r Kaya§ 6.17 
750 Ankara 6.13 Kaya§ 6.53 
718 Ankara "'.(){l Kayaı 7.37 
720 Gazi 7.2~ Ant-ara 7.35 
752 Ankara 14.0~ Mamak 14.28 
738 Ankara 19.45 Kaya§ • 20.21 
712 Ankara 16.0f Kırıkkale 18.54 
714 Ankara 19.01 Kırıkkale 21.29 
711 Kırıkkale 6.15 Ankara 8.54 

(2170) 41 

Eksiltme saatlerinin tebdili 
D. D. Yollan Sabn Alma Ko.: 
İdaremiz mesai ıaatlerinin değişmesine binaen evvelce ilin edil 

olup apğıda tarihleri ya.zıh eksiltmeler aynı günlerde ve fakat hizal 
da yazılı saatlerde yapılacaktır. Binaenaleyh teklif zarflarının bu saa 
den bir saat evveline kadar verilmeıi lazım geldiği alakadarlara ilan o 
nur. 
Eksiltme Tarihi GünU Saati 

1 - Telgraf bandı 4-7~938 Pazartesi 
2 - lliçlar 5-7-938 Sah 
3 - Neft yağı 5-7-938 Sah 
4 - Mete kereste 5-7-938 Sah 
S - Amyant Klingrit, 

Cam, Linoleom v. s. 6-7-938 Çarpmba ıı. 
6 - Uıtüpü 7-7-938 Per9embe ıı. 
7 - Plan freze tezgahı 8-7-938 Cuma ıı. 
8 - Hamızat, Sabun, 

Grafit, Uıtübeç ves. 13-7-938 Çarpmba ıı. 
9 - Ampuller 15-7-938 ·cuma ıı. 

10 - Krikolar 19-7-938 Salı ıı. 
11 - Otomobil liıtiği 25-7-938 Pazartesi ıı. 

12 - Kasa 26-7-938 Salı ıı. 
13 - Tav ocakları 1-8-938 Pazartesi 
14 - Bilet makinaları 1-8-938 Pazartesı 
15 - Dingil· deği1tinne vereni 4-8-938 Perşembe ıı. 
16 - Muhtelif yay 10-8-938 Çarpmba ıı. 
17 - Lokomotif yedekleri 11-8-938 Pertcmbe ıı. 
18 - Lavaj tesisatı 12-8-938 Cuma ıı. 

(2162) 

Nazarı dikkate: 
lir. ' 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(148) lira (S7) kurut ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaa
ilde mezkftr gün ve saatte komiıyoaa 
snilracaatları. (2114) 4204 

Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (60) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezlcilr gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (21ıl6) :4206 

Muhammen tutarı da koyun etinin 
18450 lira keçi etinin 14350 lira sığır e
tinin 12300 liradır. Çatalcanın erkek 
koyun için ilk teminatı 1755 lira erkek 
keçi eti için 1365 lira ıığır eti i5in 
1170 liradır. Muhammen tutarı koyun 
etinin 23400 lira kesi etinin 18200 lira 
sığır etinin 15600 liadır. 

1 - Eıkitchir garnizonunda yaptı -
rılacak olan dört adet cephanelik ka -
pah zarfla e-kailtmiye konulmuıtur. 

Beherinin bedeli keıfi 33Sl lira 83 ku· 
ruıtur. İhalesi 19 temmuz 938 nlı gU
nU ıaat 16 da Eıkitchir levazım !mirli
ği satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 
2 - Ketif, plan ve prttarı komiı

yonda görülebilir. İsteklilerin bu gibi 
itleri yaptıklaına dair nafıa meclisle
rinden muaaddak ehliyet vesikalarile 
ıiçar~ ®NmcWı mali uziyetleriııi 

Devlet Demiryollan 1atm alma komiıyonuna ait yukan 
ilin 1 ve 2 temmuz 938 tarihli nüabalanmızda tertip hatuı ol 
tarih aıruı 2 1atır yukarı yazılmak suretiyle neıredilmittir. 
ruaunun yukarıda görüldüğü tekilde olduğu alikadarlarm 
JDQ olmak üzere tuhiban ilin olunur. 



z 
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oya işçiliği 
Ankara istasyon markiz inşaatı de -
·r aksamının takriben ı3.000 metre 
urabbaı boya işçiliği 20.7.ı938 tarihi
kadar talibine ihale edilecektir. Bu 

usustaki şartnameyi almak üzere An
ra Yenişehir Atatürk caddesi Yeni
apartımaru 5 numarada müteahhit 

eki İsmet'c müracaat edilmesi. 4ı29 

, Vilayetler 
20 fon asfalt ah nacak 

'.Adana Bel~iye Riyasetinden : 
1 - Açık eksiltme ile satın alınaca-

ı ~velce ilan edilen 20 ton asfalt için 
:alıp çıkmadığından ihale müddeti u

tılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 2600 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 19S liradır. 
4 - İhalesi tamrnuzun 11 inci pazar

. si günü saat onda belediye encüme
ınde yapılacaktır. 

.~ -:- Şartnamesi belediye fen işleri 
Dıudurlugundedir. İstiyenler oradan 
arasız alabilirlcır. 

6 - Taliplerin ihale günü teminat
arile birlikte Belediye encümenine 

,pıüracaatları ilan olunur. 4299 

ocak hakkında: 
Ereğli Havzai Fahmiyesi BağlllÜ· 
diaJiği ve Müdürlüğünden : 

Havzai Fahmiyenin Kilimli mevki
de kfiin 82 numaralı MÜlazi.mb~y o
ağında Musa çavuş ve şeriki Emin 

tarafından çalıştırılıp da paralarını a
;lamamış ve icra dairesine de müraca

. ~ etmemiş olan amele ve işçilerin ey
elu.l ~38 son.una kadar J.IA:usaçavuş ve E
tcnının vekılleri Zonguldakta avukat 

ekir Sıtkı'Gökçen'e müracaat ederek 
lacaklarını tesbit ettirmeleri ve bu 
üddetten sonra vuku bulacak müra
aatların kabul olunamıyacağı ilan o-
unur. (2232) 4288 

Şose esasla tamiri 

' İzmir ili Daimi Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş: İzmir. Tor
~ alı yolu~un 4 + 000 - ıs + ı3S kilo-
metrelerı arasında grafikte g&terilen 

r :yerlerdeki şosenin esaslı onarılması. 
Bu işin a~ın tutarı: (18032) lira ( 47) 

kuruş. 

ti Bu işe aid evrak aşağıda gösteril
miştir: 

]rı A- Kapalı eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 

• E: Bayındırlık işleri genel şartna
"'mesı ve fiat sil~ilesi cetvelleri 

• D- Keşif, proje ve grafikler, husu
aı, fenni şartname. 

.. Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, 
g~n.~e saati: 18 temmuz 938 pazartesi 
gunu saat 11 de İzmir ili daimi encü

a meninde kapah zarf usulile yapılacak-
tır. 

İstekliler: 3 üncü maddede yazılı 
e~rakı İzmir, Ankara, İstanbul Nafıa 
d.ırektörlüklerinde görüp inceliyebi
lırler. 

Eksiltmiye girebilmek için gereken 
belgeler: 938 takvim yılına aid bayın
d~rl~k bakanlığından alınmış müteah
hıtlık ve ticaret odası belgeleri. 

Muvakkat teminat: (13S3) lira 
Teklif mektupları: 2490 sayılı yasa-

nın 31 inci maddesine göre tanzim o
lunarak yukarıda 4 üncü maddede ya
~ılı saatten bir saat evel İzmir İlı da· 
uni encümeni başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilecektir. 
b Postada vaki olacak gecikmeler ka

ul edilmez. (2339-2219) 

Sat.ilk kamyon 
Ayaı Malm"d·· J" • .. d u ur ugun en : 

A Ayaşda mukim Celebi oğullarından 
. s~m ve Rasih Erin muamele vergi

stın .en borçlu bulunlukları mebaliğin 
emıni tah ·1· · · sı ı ıçın haczedilen Şavrula 
rnar~a az kullanılmış ve lastikleri çok 
yenı olan bir adet yük ve yolcu ta~ı
mıya mahsus kamyon 8 temmuz 938 
cuma ·· ·· d gunu Ayaş'da Cumhuriyet mey-
anında saat 14 de aleni müzayede ile 

satılacaktır T 1" 1 . .. · a ıp erın o gun ve saatte 
orada hazır bulunacak satış komisyo-
nuna müracaatları. 3873 

Kapall zarf 

eksiltme 
usul ile 

ilônı 

müdürlüğünden satın alabilirler. 
3 - Eksiltme 11. 7. 938 pazartesi gü

nü saat ıs te Elazığda Tunceli nafıa 

müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

ra keşif bedelli Yeşilköy istasyon bi
nası önünde yapılacak beton asfalt 
pist inşaatı kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

]eri kalemindedir. İsteyenler oradan 
parasız alabilirler. 

Ağaç kestirilecek, nakil ettirilecek 

4 - Eksiltme k!J.palı zarf usuliyle 
olacaktır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş -
leri genel, hususi ve fenni şartname· 
leri, proje, keşif hüla!>asile buna mü
teferri diğer evrak dairesinde &örüle
cektir. 

6 - Taliplerin ihale günü muvak
kat teminatlariyle birlikte belediye 
encümenine müracaatları ilin olunur. 

4125 Kızllay Merkezi Umumi ReisUğiaclea: 
5 - Eksiltmiyc girebilmek için is

teklinin 2386.32 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 

haiz olup göstermesi lazımdır. 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı Orman re.mi cemiyetimize aid olmak üzere: 
Karadeniz Ereğli Belediyesinden: 1 - Akdağmadeni ormanlarından, Orman idaresince 

damgalanmıt 10- 15 santim vasati kuturda ve 3 metre bo
yunda yüz bine kadar yuvarlak ağacın ke.ilmesi Te balta 
ile yontularak orman civarında kamyonlann girebileceği 
yere kadar nakli. 

A- Nafıa Vekaletinden alınmış 938 
senesine ait müteahhitlik ehilyet ve
sikası. 

B - Ticaret odasından alınmış si -
cil vesikası . 

Muvakkat teminat (1363) lira (00) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektubları ve en 
az (lS.000) liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair idarelerinden almış oldu'ğu 
vesikalara istinaden Nafıa Vekaletin
den alınmış 938 senesi ehıiyet ve tica
ret odası vesikaları ve kapalı zarfları
nı ıı. 7. 938 pazartesi günü saat (14) e 
kadar İstanbul nafıa müdürlüğüne 
vermeleri Iazımdrr. (3651/ 197S) 3892 

1 - Yapılacak iş: Ereğli kasabası
nın mevcut elektrik ş~ekesi tadilatı 
13206 on üç bin iki yüz altı lira 90 
doksan kuruş keşif bedeliyle eltsilt
meye konulmuştur. 

il - Orman civarında kamyonlarm girebileceği yere 
kadar getirilmi! yuvarlak ağaçlann Kırtehir merkez kasa
bası veya Sekili istasyonu veya Çiçekdağı kaaabuma tes
limi itleri; 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar Tunceli nafıa müdürlü
ğü dairesinde eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet 3 üncü maddede yazılı 

saate kadar gelmi§ olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez, (2068) 4076 

Ekmek a l ı nacak 

Aydın C. Müddei Umwniliğin
den: 

1 - ıs temmuz 1938 tarihinden mayıs 
1939 sonuna kadar Aydın ceza evi 
mahkümlarına vasati günde 330 adet 
verilmek üzere muhammen bedeli 8448 
liradan ibaret beheri 960 gramdan ter
li buğdayından yapllmış ikinci nevi 
ekmek ceza evine teslim edılmek şar
tiyle eksil.meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 934 li
radır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler tek
lif mektuplarını ve bu gibi teahhiıtle
re girebileceklerine dair ticaret od«· 
sından alacakları vesikalarla birlikte 
ıs temmuz 1938 cuma güdü saat 16 ya 
kadar makbuz mukabilinde C.M. U. li
ğine tevdii! mecburdurlar. 

5 - Eksiltme ve ihale muamelesi ı5 
temmuz 1938 cuma günü saat 16 da 
Aydın C. M. U. liği dairesinde topla
nacak komisyon huzurunda yapılacak
tır. 

6 - Masraflar müşteriye aittir. 
7 - Daha fazla mal~mat almak ve 

şartnameyi görmek iıtiyenler C. M. U. 
liğine müracaat etmeleri lazımdır. 
• (2073) 4033 

İdare binası ve 2 memur 
evi yıpf ınlacak • 

Sivas inhisarlar 
den: 

Baımüdürlüğün-

ı - Sıvaı İnhis~rlar baf!Ilüdilrlüğü 
mıntakası dahilinde Hargün tuzlasın
da 5098 lira 47 kuruş bedeli ketifli ida
re binasile 6117 lira 41 kuruı bedelli i
ki memur ev'inin inşası kapalı zarf u
sulü ile eksiltmeye konulmuttur. 

2 - İhale S temmuz 1938 aalı günü 
saat on bette Sıvaa inhisarlar baflilÜ· 
düdüğünde yapılacaktır. 

3 - Şartname ve projeler U. Müdür
lük ve Ankara ve Srvaa baş müdürlü
ğünde görülebilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı bede
li keşfin yüzde 7.50 heaabile 841 lira 
19 kuruştur. 

S - İsteklilerin eksiltmeye girebil
meleri için diplomalı mühendis veya 
fen memuru veya mimar olmaları ol
madığı takdirde aynı evsafı haiz bir 
mütehassıs inşaatın sonuna kadar da
imi olarak iş başında bulundurulacak
ları ve bu gibi ıo.OOO liralık inşaat yap
mış olduklarına dair Nafıa Vekaletin
den musaddak müteahhit vesikası ib
raz etmeleri gibi şartnamenin 4 üncü 
maddesinde ya;ılı bilumum evsafı 
haiz olmaları lazımdır. 

6 - Teklif mektupları ihale günü 
saat on beşe kadar komisyona veril
miş bulunmalıdır. 

7 - Son pey haddi layik görüldüğü 
takdirde kati ihalesi umum müdürlük
ten alınacak mezuniyet üzerine yapı-
lacaktır. (2173) 422ı 

Su tesisatı 

"Karadeniz'' Erejli Belediye Ri
yasetinden : 

Hükümet konağı inşası 
Çorum Nafıa Müdürlüğünden: 
11 - 7 - 1938 pazartesi günü caat ı 6 

da Çorum Nafia eksiltme komisyonu
nun ihalesi yapılmak üzere 13000 lira 
keşıf b::Jc:Ji Sungurlu hükumet •mağı 

bakiyeı ınşac1tı kapalı eksilt:nr.y'! konul 
muştur. Ş;:ı.:\name, ke if ve ev~~kı o;ai
-esi Na.ia c<:iresinde göı ü'<..bılir, Mu 
vakkat teminat 97S liradır. 

İsteklilerin müteahhitlik vesikala
rjyle hir!ikte ihale komisy.:mur müra-
caat etmeleri lazımdır. 3966 

452 tek kargir ev yaphnlacak 
Sıvas Valiliğinden: 

1 - Sarıkışla kazasının Gemerek 
istasyonunda yapılacak 452 tek kargir 
evin kerestesi hariç diğer bilümum 
malzemesi müteahhide aid olmak üze
re inşası kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Bu evlerin muhammen bedeli · 
(l 72677) lira S6 kuruştur . 

3 - İhale evelce 11 temmuz ı938 
pazartesi günü saat on beşte viHiyet 
makamında toplanılacak komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - İstekliler plan fenni ve idari 
şartnameleri görmek için tatil gün
lerinden maada her gün Sivas ve İs
tanbul ve Samsun iskan müdürlükle
ri, Ankara iskan umum müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

S - 2490 numaralı kanun hükümle
rine göre eksiltmeye iştirak edecek 
talihlerin yukarıda yazılı günün mu
ayyen saatten bir saat evveline kadar 
zarflarını vilayet makamına vermeleri 
lizımdır. 

6 - Muvakkat teminat mikdarı 9883 
lira 88 kuruştur. 

7 - Bu evlerin hepsinin birden ya
pılması lazımdır. Bu şıkka göre yapıl
masına talih çıkmadığı takdirde ta
lihlerin yapmasını istedikleri evler 
kadar parçalara ayrılmak suretiyle de 
ihale yapılacaktır. Ancak hepsine bir
den talih çıkmadığı takdirde tercihan 
o müteahhide verilecektir. 

8 - Bu evlere aid şartname müdde
ti 4 ay 19 gündür ve bu müddet içinde 
yani te9rin sani 1938 nihayetinde ev
lerin anahtarları teslim edilecektir. 

9 - Müteahhit mukavele tarihinden 
itibaren bir hafta içinde başlamağa 
mec;:burdur. 

(2004). 3946 

Gümrük binası yaphnlacak 
Zonguldak Nafıa Müdürlüğün

den: 
Zonguldak vilayeti i~inde iske~e ba

şında yapılmakta olan gümrük bınası· 
nın 20 bin lira muhammen keşif bedel
li ikinci kısım inşaatı iti kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 29. 7, 938 cuma günü sa
at ıs te vilayet nafıa müdürlüğü oda -
ıında toplanacak komisyonda yapıla -
caktır: Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak Zonguldak na
fıa müdürlüğünde görülebilir. 

Kimyevi ve bakteriyolojik tahlille
ri ikmal edilmiş olan kasabaya 7 ki
lometre mesafede Amaılar, keza 17 ki
lometre mesafede neyren menbamda 
mevcud suların içme su projelerinin 
ne suretle hazırlanacağına dair olan 
talimatnamenin dördüncü maddesi 
mucibince tetkik ve rapor tanzimi 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. İşin bizzat su mütehas
sısı tarafından yapılması meşruttur. 

Muvakkat teminat lSOO liradır. Ek
siltmiye girmek istiyenlerin tali~t
namesine tevfikan Nafıa Vekaletın
den yapı işleri için alınmış müteah
hitlik ehliyet ve!'.ikasile ticaret. oda
sından bu yıl için alınmı§ veaıka ve 
muvakkat teminatlarile birlikte tek
lif mektuplarını yukarıdaki günde 
ihale saatinden bir saat eveline kadar 
komisyon reisliğine vermeleri ilan o -
lunur. 

(3944/ 2128) 4ı38 

Otomobil ve kamyon ahnacak 
Adana Belediye Riyasetinden: 

2 - Bu işe ait evraklar şunlardır. 

Müteahhide verilecektir. 

Rapor, keşifname, fenni şartname, 
mukavele projesi, şehir planı ve şebe
ke, lokomobil santralı planı, tevzi tab
losu ve şama direkleri planı, demir 
pilonlar ve santral çıkış tertibatı pla-
nı. 

3 - İstekliler evrakı Ereğli beledi
yesinde görebilirler. 

4 - Eksiltme 12.7.938 tarihine rast
layan cuma günü saat ıs de Ereğli be
lediye dairesinde ve belediye encüme
ninde ve kapalı zarf usııliyle yapıla· 
caktır. 

111 - Yukarda yazılı her iki iti birlikte veya yalnız biri
ni teahhüd etmek istiyenler metre mik'i.bı hesabiyle mez
kur itleri ne kadar müddet ve ne fiata yapacaklannı en 
geç T emmuz'un sekizine kadar teklif mektuplariyle birlik
te merkezi umumiye bildirmeleri ilin olunur. 

iV - Bu it hakkında fazla malUnıat almak iatiyenler 
Merkezi Umumiye müracaat ederler. 4259 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin a§ağıda yazılı teminat ves<>.
iki aynı gün saat ıs e kadar komisyon 
reisliğine teslim etmiş olmaları la
zımdır. 

KÜÇÜK İLANLAR 
A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 

inci maddelerine uygun 980 lira 17 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

C - Kanunun 4 üncü maddesi mu
cibince eksiltmeye girmeye bir mani 
bulunmadığına dair imzalı bir mek
tup. 

D - Nafıa vekaletinden eksiltme
ye girebilmek için alacakları vesika. 

6 - Teklif mektupları ihale güniı 
saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. Pos· 
ta ile gönderilecek teklif mektubları· 
nın iadeli teahhüdlü olması ve niha
yet bu saate kadar komisyona gelmiş 
bulunması lazımdır. Bu iş hakkında 
fazla izahat almak isteyenlerin Ereğ
li belediye reisliğine müracaat etme-

Satılık : 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
imarca parse]Jenmit inıaata elveriıli 

arsalar. Tel. 2406 Neşet Şeren. 4170 

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

Satılık - Yenişehir ve Cebecide iki 
tek ev ve kelepir arsalar. H. Dilman. 
Koç apartımanı Tl: 2ı81 4063 

Acele satılık arsa - Maltepede 330 
M. arsa acele satılıktır. Tl: 2487 Vah
di Doğruer. 3980 

Kelepir satılık çiftlik - lSO hektar-
lık sulu, çayırlı çiftlik ucuz fiyatla ve· 
rilecektir. Tl: 2487 Vahdi Doğruer. 

3981 

Satılık - Dikmende 2100 liraya bağ 
(650) lirası 4,5 sene ipotek 2 katlı 4 
<>dalı 6 dönüm bakılmı§ bağ. Belediye 

Diyarbakır lakin Müdürlüğün - karşısında diş tabibi Fahre\tin'e mil-
den : racaat. 3998 

leri ilan olunur. (3913 2129) 4158 

G~men evleri yaphrllacak 

Vilayet merkezine bağlı . Kıtırpil - Satılık ev - Yenişehir'in en kıymet-
Yeni, Kabi ve Karabaş köylerile Bis- li yerinde üçer. odalı iki daireli ev ucuz 
mil kazaaı merkezinde ve Anbar çayı - fiat. H. Dilman. Koç Ap. 4 Ti: 2181 
Mehmetli mevkiinde ve Erğani O.ma- 4064 

llllll l l l l llllllU U 

Küçük ilôn şartlar1 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için SO Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçiık ilinlarm her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli. 10 dda 
neıredilecek bir ilin için 140 kuruıı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
her ıaur, kelime aralarındaki boşiuk
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir, 
Bir kiıçlik ilin 120 harften ibaret ol
malıdır. 
Dört satırdan fazlı her satır için ayn. 
ca 10 kuruı ılınır. • 
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Kiralık - Yenişehir Atatürk bulva
rı Orduevi ,,e Mühendisler Birliği kar
şısında Arım Ap. 4 odalı yeni bir dai-
re ı. kapıcısına müracaat. 4302 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad. Mi 
mar Kemal mektebi Türe S. No. 6 da 
3 oda, ı hol, 2 balkon. 40 lira çatı katı. 

39S2 
Kiralık - Kalöriferli güzel mobil

yalı bir oda kiralıktır. Atatürk bulva
rı S7 Ali Nazmi Ap: daire ı 1 4264 

Kiralık kat - Kavaklıderede Fran
sız sefareti kartııında 4 oda elektrik, 
su, havagazı telefon 3843 4223 

niye kazası merkezinde ve Harbeto kö- Satılık - Jandarma mektebi ıima-

yünde (298) göçmen evinin toptan ve linde Dikmen asfaltına 60 • 70 metre Kurslar : 
perakendeye ayrılarak ihalesi hakkın- mesafede münferit binaya müsait ba
daki sıhat vekaletinin emirlerine da- kanhklara ve Yenişehirc nazır arasa
yanarak aşağıda gösterilen köy ve lar. H. Dilınan Koç Ap. 4 Ti: 218ı 
grupların 19.12.935 tarih ve 2/ 3711 sa- · 406S 
yılı kararnameye tevfikan 20 haziran Satılık süzel eıya - Müfarakat ha-
938 den itibaren (15) gün müddetle sebiyle satılık ev eşyası Radyofon. Sıh
münakasaya çıkarılmış olduğundan 4 hat Vekaleti karıısı Arman aokak N o. 
temmuz 938 tarihine müsadif pazartc- 1 Münür. 4().17 
si günü saat tam 14 de pazarlıkla ihale Satılık Fınn _ Senede 2500 • 3000 
edilecektir. 

lira kiraya tahammüllü bedelinin yarı-
l - Merkez • Kıtırpil • Yeniköyün-

de (6) adet tek (9) tip kerpiç evlerin sı peıin tam takımı ile. H. Dilman Ti: 
muhammen bedeli (3435) lira (48) ku- 2181 4123 
ruf, muvakkat teminat mikdarı (257) S-·dılık ucuz radyo - Acele ridit 
lira (66) kuruştur. do~ayısiyle 935 modeli 7 lambalı Filips 

2 - Merkez Kabi köyi.inde (12) atlet radyo. Atatürk bulvarında Ali Nazmi 
tek (9) tip kerpiç evlerin muhammen Ap. t 5 No. ya müracaat. 4126 
bedeli (6870) lira (96) kuruş, muvak
kat teminat mikdarı (Sl5) lira (32) 
kuruştur. 

3 - Merkez Karabaş köyünde (SO) 

Satılık Mobilya - Komple yatak, 
yemek odası 2 fotöyle beraber. Iırk-
lar Cad. Trakya Ap. No. 6 4133 

adet tek (9) tip kerpiç evlerin muham- Acele ıablık ev - Bahçeli Evler ko
men bedeli (28629) lira, muvakkat te- operatifinde bir hisse acele satılıktır. 
minat mikdarı (2147) lira (17) kuruş- Ti: 2487 Vahdi Doğruer 4263 
w~ • • 

4 - Erğani Osmaniye kazası merkc· Satılık ve Kiralık - Arka cebeci 
zinde (21) adet tek (9) tip kerpiç ev- Balkehrizde 4 oda 2 bodrum 4 dönilm 
lerin muhammen bedeli (12024) lira bahçe ve bağlı ev. İçinde lokantacı 
(18) kuruş, muvakkat teminat mikda- Osman'a müracaat edilmesi. 4276 
rı (901) lira (81) kuruştur. Sablık Eıya - Modern salon tala-

S - Erğani Osmaniye kazası Harbe- mr, tuvalet, yemek maaalan, karyola, 
to köyünde (29) adet tek (9) tip ker- küçük halılar, çocu karabası ve saire. 
piç evlerin muhammen bedeli (16604) Işıklar Cad. Yardım Ap. No. 10 4151 
lira (82) kuru§, muvakkat temi!l:ıt 
mikdarı (1245) lira (36) kuruttlır. Kiralık : 

6 - Bismil kazası merkezin<le (75) 
adet tek (9) tip kerpiç evlerin mu- Bir Bay için - Möble, konforlu o
hammen bedeli (42943) lira (SO) ku- da. Yenişehir, Tuna Caddesi Yiğitko-
ruş, muvakkat teminat mikdarı (3220) şun sokağı, No. ıs. 4237 
lira (76) kuruştur. 

7 - Bismil kazasının Anbar çayı - Kiralık - Çankaya cad. Çek· Slıovak 
Mehmetli mevkiinde (105) adet tek sefareti karşısında Ye~l apartımatun 5 
(9) tip kerpiç evlerin muhammen be- oda, ı hol, 2 helalı otomatlı, sıcak su
deli (60120) lira (90) kuruş, muvakkat lu orta katı. İçindekilere müracaat. 
teminat mikdarı ( 4S09) lira (7) kuruş- 4103 
tur. Kiralık dükkan - Anafartalar cıd. 

8 - Talihlerin plan, fenni ve idari Belediye karıısında bir dükkin içinde
şartnameleri görmek için tatil günle- ki demirbatla devren kiralıktır. Ti: 
rinden maada her gün İstanbul - An- 1973 No. ya mUracaat. • 4190 

kara, Elazığ ve Samson iskan müdür- Kiralık katlar _ Adliye Sarayı kar-
lüklerine müracaat edebilirler. 

9 - Yaptırılacak bu evlere muktazi §ısı Dökmeci Ap. 4 er odalı banyo elek-

. 
Ders - 3 den 7 ye kadaı: ingilizcc, 

franaıxa tercüme, muhabere işleri ve 
fngilizce, fransızca lisan ve pve den • 
lcri verilir. Uluı'ta A. B. rumuzuna 
mektupla müracaat. 4301 

Daktilo Kurıu - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkuı 

"i enihamam apartmanı Tel: 3 714 3601 

Arar Lisan Okulu - Mekteblerin ta· 
tili münasebetiyle Fakülte, Lise ve Or
ta Okul talebeleri için 3 aylık kurlu: 
açmıştır. Yenihamam apart. Tel:3714 

3960 
Arar Lisan Okulu - 3 aylık bir tah 

sil devresi mukabilinde yalnız (ıO) lira 
almaktadır. Tedrisat 3. Temmuz. 938 
tarihinde başlıyacaktır. Yenihamam • 
put. 3961 

Arar Lisan OkUlu - 3 aylık fevka -
iade kurlarına iştirak edecek talipler 
fevkalire tenzilatla ikinci 3 aylık dev -
reye girmek hakkını haiz olacaklardır. 

3962 
Arar Lisan Okubı - 3. Temmuz. 938 

tarihinde başlıyacağı bu kurlara vaktin 
den sonra müracaat edenleri % 70 ten
zili ta tibi tutamıyacağmdan vaktinde 
müracaat edilmesi. 396S 

Arar Lisan Okulu - Yenihil arka· 
ıı Yenihamam apartnnanı kat 2 de da
irei mahsusasındadır. Kayıt muamek
sine her gün devam edilmektedir. Tele-
fon: 3714 3964 

Daktilo kursu - Sabah saat sekiz
den gece 22 ye kadar devam eden muh· 
telif kurlar herkesin devamına imkin 
vermektedir. Yeni Hamam Apart. kat 
2Te1:3714 4027 

Aranıyor : 

Artanıyor - Müeseeaemizin yuı it· 
terinde çalı!mak üzere bir bayan ara· 
myor Tl: 2487 ye müracaat edilmesi. 

4262 
Aranıyor - 8-1 O bin lira kıymetli 

Yenişehir veya Çocuksa rayı ile Tat· 
han civarında bir ev alınacaktır. Bqka 
semtlerde de olabilir. Tel: 3714 4026 Tunceli Nafıa M"d" ı·· • .. d u ur ugun en: 

k 
1 - Eksiltmiye konulan iş (Pertek 
azası hük" i . . umet konağı inşaatıdır). Bu 

İhale en az bedel teklif eden istek
liye yapılacaktır. Eksiltme temmu
zun 8 inci cuma günü saat 14 de Be
lediye Encümeni tarafından yapıla
caktır. İstekliler ihtisas vesikaları ve 
teklif edecekleri fiat üzerinden % 7,5 
teminatlariyle birlikte Ereğli Bele
diyesi riyasetine müracaatları ilin o-

ı - Bir aded imdadı sıhhi otomo
bili ile bir adet ldrolik devirme terti
J>atlı çakıl ve kum nakline mah~us 
karr.~on ve bir adet de buz naklıne 
mahsus kamyon açık eksiltme ıure

tile satın alınacaktır. 
2 - İmdadı sıhhi otomobilinin mu

hammen bedeli 31SO lira, Devirme ter
tibatlı çakıl nakliye kamyonunun ~u
hammen bedeli 3SOO lira, Buz nakhne 
mahsus kamyonun muhammen bedeli 
2500 liradır. 

keresteler Diyarbakır iskan mildüri- trik, hava gazı. Kooperatif initi No. 63 
yeti anbarından aynen verileceğinden Uğur bakkaliyesi Tl: 2097 4131 

bu kerestelerin bedeli (7) mıntakada Kiralık oda - Satılık modem salon 
yaptırılacak (298) evin mu!ıammen takmıı, tuvalet, yemek mualan, kar
bedeli haricindedir. yola, halı, çocuk arabsı. Işıklar Cad. 

Aranıyor - Ev, apartıman, ana a· 
ranıyor. Satmak istiyenler müracaat 

çın keşıf bedeli 31.817,SS liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 

şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C -: Bayındırlık işleri genel şart

namesı 

D - Husu si şartname 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat cet • 

veli, metraj cetveli , 
F - Yapı işleri genel şartnamesi, 
İstiyenler bu şartnameyi ve evrakı 

1.60 lira mukabilinde Tunceli nafıa 

lunur. (3718-203S) 3987 

Beton asi alt pist yaptarllacık 
latanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

11.7.938 tarih pazartesi günU sat 15 
te fstanbulda nafıa müdürlüğU eksilt
me komisyonu odasında (18172.53). li-

3 - İmdadı sıhhi otomobili ıçın 
muvakkat teminat 237 lira çakıl nak
liye kamyonunun muvakkat teminatı 
26S lira buz nakliye kamyonu muvak· 
kat teminatı ı88 liradır. 

4 - İhaleleri temmuzun ı8 inci 
pazartesi günü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnameleri belediye yazı i§· 

Tel. 2406 Neıct Şeren 4172 

10- Pazarlığın ıon kararı Diyarba- Yardım Ap. No. ıo 41Sl Is aravanlar: 
kır iıkin müdüriyetinde yapılacağın-
dan talihlerin alacakları evlerin bedeli Kiralık ve satılık ev - İsmetpaıa Türkçesi kuvetli muameleden anlar 
keşiflerinin mikdarına göre ihale gü- uzun yol kahveler sırasında No: ıo2, makinada seri ve temiz yazan bir genç 
nüne kadar kanuni teminatlarını mal- 104. Müdafaayi Hukuk Cad. Sakarya öğleden sonra çalışmak istiyor. Ulus'
sandığına yatırarak ihaleye iştirak et- eczanesi yanında Sl No.lu apartman ta Ak rumuzuna mektupla müracaat. 
meleri ve ayrıca keşif, plan, fenni ve kapıcısma müracaat. 4248 4261 
idari şartnameleri görmek isteyenle- Kiralık kat - Necati bey okulu ci· Çabuk beaap öirenmek için - Ye-
rin D.bakır iskan müdürlüğüne Erga- varı Necati bey mahallesi Kıvanç ao- ni bir metodla çabuk ve kuvvetli hesap 
ni ve Bismil kaymakamlıklarına mü· kak No. 13. Üç geniı oda hol banyo öğretilir. Uluı'ta hesap rumuzuna 
racaat edebileceklerdir, 3842 havagazı fevkalAde manzara. 4222 mektupla müracaat. 4173 
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Berlin'de 

HOTEL TEMPO 
YAZ MEVSiMiNDE 

ZEVKLE RADYO DİNLE Nİ 

Pencere ve kapı yaptır1lacak 

Türkiye Kızllay Cemiyeti Umumi 
Merkezinden: 

1 - Kerestesi ve hırdavat eıyaıı Cemiyetimizce temin 
edilmek tarliyle resmi ve numunesi veçhile ( 6400) adet 
pencere ve (3200) adet kapı yaptınlacaktır. 

2 - Bu işleri yapabilecek olanlarm bu mikdar doğra
mayı kısmen veya tamamen ne müddet zarfında ve ne fi
yatla yapabileceklerini bir teklif halinde 5 temmuz 1938 
salı günü saat onbete kadar Kızılay C. Umumi merkezine 
bildirmeleri. 

Kurfürstendamm'm 

En modem oteli 
Adres: Kurfürstendamm 59 /60 

Telefon : 32 39 11 

Sahibi: Türk vatandaşı 

Cemil Mum 
Oda kiraıar1 

13 oda tek yataklı 2,40 Mark 
4 • • • 3,40 .. 
2 .. .. .. 3,90 ,, 

• 11 .. ,, ,, 4,40 ,, 
11 ,, çift ,, 5,90 ,, 

6 .. ,, ,, 6,90 .. 
1 .. .. ,, 8,- ,, 

Odaların hep•inJe akar •ıcak. 
ve soğuk •u ve telefon vardır.: 
Bazılarında hunai banyo var-: 
~~ : . . 
Kahvaltı: 1,lOMark ~ . . 

Türk vatandaşlara lisan hu-: 
susunda azami kolaylık. Misa-: 
firlerden daha önce geleni: 
mektub ve saire memnuniyet-: 

• le muhafaza edilir. i: . . 
"'······································_.. 

, ... C:b::; .. ·~·~·:~~·~:~~ ........ 
1 GÖZ 

FAKAT-·· 

KÖRTİNG 
' LAMBALI ... 
!>UPRA-5ELECTOR .•; 

RADYOLARIYLE 

TUR KiYE VEKİLi: 

NECiP ERSES 
İSTANBUL GALATA 
SESLİ HAN ZÜLFARUZ 5okalc 

3 - lstiyenler pencere ve kapı resim ve 
umumi merkezimizde görebilirler. 

1 Haslalıkları nıülehassısı 
------------- Dr. MUZAFF.fR Sandeı 

BAYlAN \,------------~ 

Cildinizin tahrif edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
ıeve kullanılan, ve cildi tıraı· 

tan aonra pamuk gibi 
yumu§Atan 

POKER 
hraı bicaklar1nı kullanınız. 

A vrupadaid tetkiklerin
den avdet etmiştir. Muaye
nehanesi Adliye Sarayında 
Gençağa apartımanından bi. 
tişiğindeki Sarraf Hakkı a
partnnanma nakletmiıtir. 

1 

Hastalarını 14 hazirandar 
itibaren, saat 15-19 arası ka-

11~~~~ .. ~~:~~.~.::~.~:.,,,,,1111~~.~~111111 
..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. 

Pasta ve mahallebi salonu açılmış. 
tır. Hükümet caddesinde İMREN lo
kantası altında • 
Hacı Receb'in baş ustalarından De

mir ustanın ince sanatiyle halis koyun 
sütü ile sırf şekerden imal edilmiş ga
yet leziz mahallebi, sütlaç, tavuk göğ
aü, ke,kül ile kaymaklı ve envaı mey· 
vah dondurma ve çiftlik tuzsuz tere • 
yağlariyle envaı pasta T orta bisküvi
leri imal edildiğini sayın müşterilere 
saygı ile bildiririz. 

Sabah kahvaltısı ve envaı börekler. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~ D~ Basit Urek ~~ ~u~m~~Mtt~~ ~ 
.1llllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. = - - ,.. -: EFE s BAN K L d E § Cebeci Merkez Hastanesi § § Yenişehirde yapılmakta olan : ~ t • = : İç Hastalıkları mütehauıaı : : sinema binasının kısa bir zaman· : 
- - - da ikmalini teahhüde talip olan- : 
E TÜRK SOSYETESİ : Her yün hastalarını Yenişehir : : ların plan ve şeraitini öğrenmek : 
- - : Meşrutiyet caddesi Urek apartı- E E üzere Kızılay karşısında Ragıp E 
i Sermayesi 500,000 T. Lirası E : manında saat 15 ten sonra kabul : : Soysal yazıhanesine müracaat- : 
5 Merkezi: ZONGULDAK ; : eder. Tel: 1694 : : tarı. 4192 : 
! Her türlü Banka muameleleri : ~11111111111111111111111111111111111111~ :111111111111111111111111111111111111111E 
! Mevduat, cari hesablar, teminat mektubları : 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Saç bakımı, güzelliğin en biri·nci tartıdır 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir itaçdır. 
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Temiz ve elveriıli 

Satıhk otomobiller 
1 Adet 36 Şevrole kamyonu 
1 ,, 32 Fortson kamyonu 

1 ,, 32 Şevrole tenezzühü 
1 ,. 29 Fort tenezzühü 
1 ,, 29 Şevrole tenezzühü 
1 ,, 50 Spor Fiyat 

Görmek istiyenlerin Ulus matbaası 
civarında Pansiyon caddesi üzerinde 
Şark otomobil malzeme deposu sahibi 
Mehmet Dcmir'e müracaatları. 
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Hava kurumu 1 
.................................................... ı 
1 ................................................... . 

Muhtelif planör malzemesi 
ahna<alc 

Daktilo aranıyor 
Türkçeyi iyi bilen bir daktilo

ya ihtiyaç vardır. Ücreti, tahsili 
ve iktidarı derecesine göre veri
lecektir. Talihlerin yazı ile An
kara Posta kutusu 450 ye müra· 
caatları. 4238 
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lmtıyaz Sahibi 
Nurettin Kiımil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yaz1 işleri Müdürü 
Mümtaz faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

T. C. Z İ R A A T B A N K A S 1 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

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

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 

" 4 .. 250 .. 1.000 
" 40 .. 100 .. 4.000 ,, 

100 .. 50 .. ·s.ooo H 

120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 • 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T : Hesaplanndak~ paralar bir ıene içinde 50 li
radan aıaiı düımiyenlere ikramiye çık.tığı takdirde %20 
lazlcuiyle verilecektir. 

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

Memurlar Kooperatifi Mağazalarında, 

Nefis Çilek ve Portakal re(ellerinin kilosu 50 kuruıtur. 
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TürkkU§U Genel Direktörlüğün· 
den : 

•================================================= 
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111••• 11 • 1• 111 • 111111111 • 11 •• 11•Bayan ve Baylar için ................................ , 

Mevsimlik kumaşlar1mız geldi 
İpekli, yünlü, pamuklu ve erkek kuma,larmın muhtelif çeşitleri 1 

ucuz fiyatla satılmaktadır. Belediye sırasında 

Yeni Dünya Manifatura Mağazuı Ti: 2367 4194 
3 .................................................................. .. 

İhalesi 24.6.938 cuma günü yapılaca
ğı ilan edilmiş olan 41.000.- lira mu
hammen bedelli muhtelif planör mal
zemesi eksiltmesi 5 temmuz 1938 sah 
günü saat 15 e talik edilmiştir. 

Teslim şekli sif Ankara gümrüğü 

olarak değiştirilmiş ve muhammen 
bedeli 42.000 lira olarak tesbi.t edil
miştir. Müddet: yarısı iki ayda ve mü
tebakisi 4 ayda ikmal edilecektir. 

Muaddel şartname her gün Türkku· 
şu genel direktörlüğünde ve lstanbul
da T. H. K. şubesinde görülebilir. is
teklilerin belli gün ve saatte vcsika
lariyle birlikte hazır bulunmaları. 
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YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

İki büyük ve muazzam film birden ..llllllL 
1 - SAHTE ŞOFOR - BU GECE - -- -2 - CASUS AŞKI - - lki büyük film birden - -- -lki film dolayısiyle seans saatleri - -- -- - 1 - İÇKİ KAÇAKÇILARI 11 - 2,45 - 6 - Gece 21 de - -- -- -- - 2 - İKİ KARILI KOCA Ankara Palasla Şehir Bahçesi arasında - -- -- -Açık Hava sinemasında - - Gündüz: 11 - 2 - 5,30 seanslarında - -- -İki film birden - -- - -- - 9. No.lu CASUS 1 1 - KAN KARDEŞLER (Türkçe - -- -- - u. 

sözlü) - - ~6 kısım birden IO .., ....... -2 - NATAŞA (Rus Aşkı) 
Gece saat 21 de • Duhuliye 25 kurut 

::l 


