
TEMMUZ 
1 9 3 8 -1 KURUŞ 

-Telsnıt: Ulua. An1ran 

rELEFON 
Bqmabarrir 1171 
Fnmaca Ankara 1063 
Yuı i'1eri 1062-106! 
tdare mtid6rliif 1061 
Atöbe 1064 

ADIMl'Z. ANCIMl'%.C>I~ 

Cumartesi 

16 Sayfa ilôvemiz 
Mektepliler 
Kampında 

Büy·· ....... ef in kıymetli cevablan 
İataDbaJ. IS a.a. - Reiaicam
hur Atatürk 71U'dun her 
tarafından selen ve ntan
dqlarm sevinç Ye heyeca
mm bildiren telcraflara ıu 
ceYalma Anadolu AJamı n
aıtui7le iblltmı emir ba
,...11flardır. 

Hatay. milli meselemizin dost~a tedbirlerle müsbet 
neli<eye ulastırdmasından duyulan sevin~ yerindedir 

Bütün Hatay tek bir 
etimle konuıuyor ve 
durmadan lıaykınyor 

Yaşa Atatürk! 

• 

Hatay' ın bütün resmt 
noktalar1nda Türk 

askeri artık hôkimdir 
Payu, 6 (Huauai muhabirimiz telgrafla bildiri

yor) - ··tün Hatay hala büyük bir eevinç için-
de yram yapıyor. Kahraman ukerleri-
nıiz tikleri yerde muazzam tezahüratla 

ve yollan üzerine çiçekten balılar örü
lüYoJ'. Size diyebilirim ki dündenberi biç bir Ha-
tayh Türk eevinçten U)'UJIUllDlfbr. Kucaktaki ço
culdardaa tutun da elleri butonlu ttirek ihtiyarla
~~ .. ~~ ukerin geçeceği yollar 
UZtll"IDe c:lökulmüfftfr. Ha.es, sesinin yettiği ka
dar mütemadiyen: "YB§Bam Atatürk!" diye hay-

----------- kırıyor. 
limdlbbr..an. 

llem.edcilder .... 
bit edilen bDtilD 
mıntakalara dağıl-

llllflar, Jerlctmit' 
lmllr. 

F R Hatay'm biten 
• • AT AY resmi noktalarm. 

AtatGılc 1 ikincitet • ınatlm da Tilrk lllkerl hl· 
ile ~izi. YaZifeye çap~. kimdir. 

~· ~illi ~elerdeld tum' Ye Buıün. Valinin, 
dıaıplin MmJemiz, aebat ft İra· Parti'nin, Beledi· 
d~iz, ıinir kuvetimiz yeni bir ye Reiai'nin Ata· 
hatilaanclan daha ıeçti. Muvaf • türk'e $elıatili ta· 
fak olutumuzun ımı, inkılibcı- sim telll"aflarma 
.. rolinü ka7betmemeldiiimiz • ıelen c:nab oku
•·.Bir diva milli vaafmı aldıx.. nunca Hatay'dalı:l 
1'aldt ----1 L-l)o •• HriDÇ ft Defe ta• 

._. aaı hmur, bunun u- unuran " Ha-

••~ A~ 8*E· denin u.ttınG a,tı. 
-- iiremn1tızd1r: ilk pıt, Şimdi Hatayd& 

hekldık Ye doirulaiu herk-. ellerinde 
L_ • oma lrauıwnanm, milU ba...,;.~ı •• venle· 
... ,. a_:_ b" ı·-
- 111r111 il' Z&l'UNt olcluiana rinde bayraklar n 
hiiı:::.t,t:mnek, milletin çiçekler o 1 d a • 
......... ha uiurda ee- 1 u llalde mite· 
~ .....-m. Bir millet hak- ma.diyen "Yqmm 
Jıır... llliidafaa edehildiii -kadar A t a t il r k ı , . di-

Hatay davasının 
halli karşısında 
Herkes bizi tebrik edlyer 

Türkiye kiyasetli siyaseti 

sayesinde Şarki Akdeniz'cle 
bir muvazene ku"Vetidir 

Berlin. 6 LL - Folkipl' Beobabter pseteU. • ._,. 
1& Tilrkiye'nin metalibatmı kabul etti,. bqlıfı altm
da yudıtı bir makalede tlirk - franau cto.tıuk - • 
bedeeinclen bamederek diyor ki: 

.. t.kenderun 1&Dc,iı her aman TUrldye'ye llid bu
lumnUftur. Fakat Fransa Suriye ile bontmak iatıeml
y~u. Ancak Akdeniz vulyetinin ı&terdlli inldpf 
Prama'yı tiiıS dostlutunu elde etmele 1nketti. Ba
aualyle ki Hatay'm Tilr1dye'nin elinde bulunnwtı ı. 
ıfltere'nin de menfutl iktiaamdandır .. 

B8reen Zeitunı ve umumiyetle diler bittin a1ı1am 
~ TUrk17"'y1 tebrik etmelate w il.-, il.al· 
fmlD Tldd,. 1eWne olarS bu ....... lllllleclilmlt al· 
·neden dolayı ..... Ulli,et _..mıııhırilr. 

pm., 6 LL - Talk • Fnmıs doldak ............. 
ni blhia mevzuu eden Deha gueteai diyor Jd : : 

Ba mubed ~ki I~ *'-1 llma bl
.ı... lsfla w ... cle _.._ ....... ,.ı ........ ,.. 

memnuniyet ftrici bir wslle alııııut • ------... 
tır. 

LI Ta .....-ı de flTJe JaSIJllOl': 
,.,.._,,... 
6a ...,_, 
dl7W ld: Blf 
bir ..,ı./ell -,,,,,,,. ..,.,.. 
b~ 
b I r ,._.,,. 
Tllr.I: • Fna • .,. ,,.,.,..._ 

ur ._ terefli blD'. ye haykırmakta • 
liata7, tldl ialolihmm en ... dır. 

~Yallı&hr; milli miuk ve ie- N. TancGner 
Hgtoy Türk bayraOının gölges·i altinda 

Raik bir ufU anetmlt olan bir 
iti iyi nretle netlcelendlrmlt •• ila
hla mevauu 1Def111 meafuderi anla. 
mü: buaueunda ~kleri realbm
den dolayı n kea milzakerelerde 
m81bem oldukları doetluk siluıiyetl 
için prek Bone'yl prek Rllttfl A • 
rm'ı tebrik etmek lbımdır. Tilrklye
nin Balkan antantmda oynadıfı rol&. 
Y......U.tanla olaD eaki mplanm 
r.ıMd hallettliinl " ldyaetli ıiyame
ti uyeübcJe prkl Akdenk9de um 
Mr muTUeDe kUftti oldulunu bel-
be bilir. B6tln bunlar tOrk doedu -
tuna ıt11k oWutu balıiıld bjımeti ... 
direcek birer aaaurdur. Hiç bir auy
tefebhtlme me.,.tan bıra1muyacak bir 
tekilde bqGD dlrk • franau mubre
aetin1n tıpkı dlrk • incllls mukare
neti ıfbi trtık bir haldbt olmut bu
lunmMı usnuml nsiyette bir bercl
merç wku bulduiu glln, teelrinl p 

tlalıı t 6 ,, h 
Tlr.1:-lap& 
mahna eti c"" am.t ,. 
ba.1:1.btol ... 
ballmmaa, .. 
mrım1nm~ 
tebir~ 
h.1: o I ti •fıı 
cıamW 
talriıll .... 
te.rmeitea M
il w.,,.. 
c.ıta. 

termekteo hali ktlmıyacaktır. -----
• L.- d&---......ıa ptıtbr: Bu-
-.-nti ......U, onu, Türkiye 

~=....m:ldu~,= Hayfa'da 
eli,. aWennek iatiyenler 

:llm ... --::-;..:· m.. miltt. hüriyet ft ·, h t• ı o 1 
• ft amuauyetle bant 1 
~.,,,. l.iJılıjımm sa.teren 
.W Ya pai milaller lrart•mcla 
w~ taraftar Jr.au-mazd• Sokaklarda L•lı - --Hm AMNMclı. Halay • 

.... .,.., .......... uulleri için-
den~ hu.aaund aab-=:.tiiketm IMitiln ~re ıarpıımalar oldu 
~ Dnlftffalr olduk. lldaini Hayfa, 0 LL _ Bu akpm Ha,,, 

1'irflltiik: Sulh bdar IUll en bllyllk c:addealnde mllhim bir 
f .. ~9l'llilldı:m11m,, ha"!' 11•a lra • btdiae çıkmıt w bakild bir ihtiW 

..U.. miclafaa ettik! mlhi7etlni almıftır: 
Sallaaa mlclafaumcla Frama lehrln merkesinde ~ içinde b-
flhirli~ ancak zeyk labalıfm en fasla bulundup bir lnda 
~ • 'nin hür ft rahat bir boliaha patlamlftır. lafllü, ,.ı.u
........ -.na. Milleti• Cemi- dilerden 19 w arablardaa bet kitinin 

nala ......... ala BlllqlUne. ,.ıaudllerden 11 ft arablar-
~ - ... na- elan 1 kltinia Ja11111DIMIDMI Mbeb oJ • 
..., -- mlclafaa için muftm. 
.... P. arfettitimis ma- IUdiae, baklkt bir mubarebeye bq-

Rata7 ........ ,. • tancıç tetkil eylemlt .,.. arablarla ,.. 
~erimizin hudiler biribirle. ine tabanca atmaya 

_ . .,. ...... •ıwauu olanqea, batJam11tır. Polla. meaeleye mldaha· 
-.ı11e11~ edilecek tef, Ha- le etalft n bunun llserin• halkın hld
la7 d&va- bdd~ için ifade detl polialen danmtl9ter. Pellialer, 
ettiii ,..,.... ...,._.ten iı.r.t- taf.~~·r~:. 
• ~ ...,-ı çılamk ,mak ec!Dmlt-

• tir. Sobklarda clnrl79ler .-Jıte. 
,,..,, l. lbıcl •7'••) dk. 

lstanbul, 6 a.a. - Reisicumhur Atatürk 
Hatay'dan aldıklara tazim ve tefekkür 
telgraflarına aıa§ıdaki cevabı vermİJ· 

lerdir : 
" Sü:in için artan saadet ve relalı 
,Jilerim. ,, 

loadrı'da kabul edilen pllla 
••• 1 • 

lspanya'daki gönüllüle 
nasıl geri ahnacak 

Yabancı muharibler, Londra, Hamburg, 
Marsilya, Cenova üzerinden sevkedilecek 
Lonclra, 8 a.a. - Kantmazhk llıomiteeinde huri olan itiW .... 

rine fnsiltere, Fransa, Alman,a ve itaba hülriineMJeri, ilk taP• 
cak muraflann mukabili olmM üzere 12.500 aer inciD lirur 
vermitlenlir. Komite, ı.u plinm metnini ild iapaDJOI tarafım ..,.. 
di edildikten eoma ~ lnsiltere hlilriinı.etindm iDs 

;....; .. 
m~. 

Çinliler S Japon 
1 Gan61Hllerin ıed allDIDMI w•ı• 

dald inaills pJanmm. ~ " 

1 
Burp'a ılnderilmlftlr. Jletia, W. 

t • • ,.. -rc1-ı beyu kitab halinde ~ R!"" 
ayyaresını UJU U er ma ,unu netredilecektlr. 
• Tanib olanan p1ba ,are, ,..-. 
Ç~ tananleri Jer-'-a brtı muharibler, Londra, Hamburı, lla'-. 

1 
?Ok tMWetH ....... ,..pauflar, " ıilya ve c- limanları Used8e b • tanueeiDi ............. ~ .. "' ... 
.: ; ça ~ tlört • 1evkedilecektlr. 
a..:.'ıpf ............. çJa!: Alman ctinlll'!'eri Hmnbarp. .. 
t ...L.!- --.1- Mlp-CI talyanlar CenOft ya, inpllsJer Lea .... _. -- ..... iti..... ...... 1 (So•J ..... ~ 
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e beraber ... 
Sabahleyin. güneş Fmdıktepe'nin üzerinden doğarken Türk Ta

bur Komutanı, Alay Komutam'na tekmil haberini verdi: 
- Hazmın Komutanım 1 
Ve hududun öte tarafında bekliyen Fransız Binbaşısının sesi, bir 

yankı gibi, duyuldu: 
- Yol açıktır 1 
Büyük Şef' ten kumanda aldıktan sonra açık veya kapalı her yoldan 

geçmesini bilen, fakat barış ülküsünü ve dünya milletlerinin huzur ve 
saadeti kaygısını da parlak süngülerine takılmış birer zeytin dalı gibi 
taşıyan Türk askerinin kumandanı, alınlan vatan güneşi altında tunç
laşmış askerine döndü; Fındıktepe'den ötedeki Türk topraklannm on 
sekiz, on dokuz yıldır hasretini çektiği erkek ve gür bir ahenkle seslendi: 

-Gir! 
.. Jl?amını, h~yecanmı ve mevzuunu Büyük Şeften alan Hatay şii
rının ılk mısraı ışte böyle yazılmıştır. 

••• 
Bu bahtiyar güne kavuşuncıya kadar bunca kurbanlar veren Ha

taylılar, kahraman askerlerimizin geçtikleri yerlerde kurbanlar kestiler. 
Hatay kırlarından toplanmış bin bir çiçek T.ürk bandosunun boru

ları, Türk askerinin omuzlan ve onlar geçtikçe, on dokuz yıllık bir uy
kuda~, gerinmeksizin uyanan yollar üzerindedir. Kardeş kolları ükran 
ve mınnetten örülmüş birer çelenk gibi yiğit omuzlara asılıyor. 
.. .~~Har ve yıllardır, lavanta çiçeği kokan sandıklar içinde kapalı ve 
~rtulu kalan bayramlık çepkenler, gelinlik entariler, yıllardır ve yıllardır 
ozlenen bu ya~uklulan karşılamak için çıkanlıp giyildi. 
.. Çant~sı arkasında, si.lahı omuzunda yürüyen ve her adımında bu 
u~keye hır parça daha talıh ve huzur getiren kahramanlar, bu çepkenleri 
ag~larının ~~ramlıklarına, ve entarileri bacılarının gelinliklerine ben· 
zetıyorlar. Guneş altında şu delikanlının alnındaki teri sildiği çevre on-
ların köylerinde işlenenlerin tıpkısıdır. ' 

••• 
Yürüyün çocuklar, ben ki sizin şimdi girdiğiniz kardeş toprakların 

ç?k daha aşağılan~da ~on osmanlı ordusunun son savaş yılında genç 
bır s~~~y~ıı:?; hezımetın, bozgunun ve ileriye doğru değil, gerisi geri
ye ~~ruyuşun ne dem~k olduğunu bilirim. İçimde onun kanıyan sızısı
nı sızın her adımınız bir az daha iyi ediyor. 

Fındıktepe·den güneşle beraber girdiniz; güneşle beraber oradası
nız. 

T nrihi güneşle beraber başlıyan milletin çocukları, zaferleriniz 
şeref ve şanınız da güneşle beraber yaşıyacaktır. - Nurettin ARTANİ 

Yurdda sıima savaıı · 
1937 )Hında ~q.qo4oo ıu~i 

muayene edildi 
Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı 

1937 yılında Ankara, Antalya, Aydm, 
Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişe
hir, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Kon
y~, Manisa, Samsun, Seyhan vilayetle
rıle Trakyada sıtma mücadelesi yap
mıştır. 1937 yılı içinde 2.440.466 va
t~nd~şı.mız umumi muayeneden geçi
nlmıştır. Bunlardan 583.433 kişi da
lak muayenesi, 734.041 kişi kan mua
yenesi görmüş, 735.096 kişi şafi teda
vi, 13.021 kişi de koruma tedavisi gör
miıştür. 1937 yılı içinde sıtma müca
dele teşkilatımız halka meccani ola
rak 8.483 kilogram kinin dağıtmıştır. 
1938 yılının ilk iki ayında 367.551 kişi 
umumi muayeneden geçirilmiştir. 
Bunlardan 66350 kişi dalak muayenesi 
111,532 kişi kan muayenesi, 49524 kiŞi 
şefi muayene görmUştür. İki ay için
de halka 692 kilogram kinin tevzi cdil
miftir. 

lsf anbul' da 
üniversitelilerinin 

Mısır 
gezintileri 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Dün ls
tanbula gelen Mısır üniversite1ileri 
bu sabah Ayasofya müzesini, Sultan
ahmed camiini, hipodrom meydanını 
gezdiler. Öğle yemeklerini belediye 
lokantasında yediler. Öğleden sonra 
da Suadiyeye gidip gazino ve pHijda 
vakit geçirdiler. 

Üniversiteliler yarın kültür mües
esclcrini gezecekler ve akşamki ekis

presle Ankara'ya hareket edecekler· 
dir. 

Bir cinayetin meıhur ettiği yer 
Fransa'daki Fontenbla ormanı za. 

a~en ala?larz, kayalıkları ile meşhur 
bır ycrdı. Fakat katil Vaydman'ın ci
nayetlerinden sonra buraaı büsbütün 
şöhret kazandı. Çünkü bu ormanda 
Brigan mağarası vardır. İşte katil 
Vaydman'ın öldürdüğü zavalh bayan 
KeUer'in cesedi haf talarc bu mağa
rada kalmıştı. Şimdi buraya bir çok 
turistler gelip, mağaranın karanlık 
köşelerinde, kumlu topraklarında tet
kikler yapıyorlar. 

Eskiden bu mağaraya gelen olmaz
dı. O kadar acaip, vahı! ve sert oyul
muş bir mağara idi. Şimdi burada gü
zel bir lokanta açılmıJtır, Seyyahlar 
bu lokantada istedi~lerini bulabil
mektedirler. Zavallı kadının mezarr 
olan bu siyah mağarayı gtzdirr.ıek i
çin bir de kılavuz vardır. 

1937 yılında yapılan frengi 

mücatlclc i 

Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı 
1937 yılı isinde yurdda firengi müca
delesinin çalışmasını tesbit etmiştir. 
Bir sene içinde 176.193 vatandaşımız 
fircngi muayenesine dbi tutulmuştur. 
Bu yckQn içinde 5426 kadın, 3907 er-
kek olmak üzere 9333 f irengili tesbit 
edilmiştir. 1937 yılından evelkl firen-
gilil~rle birlikte 6 mıntakanın firen
gili sayısı 34674 dür. 1937 yılında 7083 

firengili tedı!vi edilmiştir. Geri kalan 
18387 kadın, 11319 er.kek olmak üzere 
25706 firengilinin tedavisine bu yıl 
devam edilmektedir. 

• , y le i 

Dil Tarih Fakültesi inşaatı 
Bir iki sene sonra teşkilatı tamam

lanacak olan Ankara 'Üniversitesinin 
iki mühim fakültesi önümüzdeki sene 
sonunda yeni binalarına kavuşmuş o· 
lacaklardır. Bunlardan biri Hukuk • 
diğeri Dil, tarih ve coğrafya fakültesi 
dir. H"kuk fakülte i binası, Cebecide 
9imdikı Siya al Bilgiler okulunun he· 
men yanında Dil, tarih ve cografya fa. 
kültesi de şimdiki Ankara lisesi ile as
falt cadde arasındaki arsada yapıl
maktadır. Her iki binada, bütün ihti· 
yaçlar düşünülerek ve hükümet mer
kezimize layık olacak surette inşa o
hınmaktadır. 

Projeler, Avrupanın bir çok mer
kezlerinde tam teşkilatlı fakülteler ge 
zildikten ve icabları tesbit olunduk· 
tan sonra hazırlanmış ve inşaları kud
retli ellere tevdi olunmu)ltur. 

Yukarıya koyduğumuz resimler, 
~ukuk ve Dil, tarih ve coğrafya fa. 
kültelerinin inşa halini gösteriyor. 

• 

lstan a 
plaj üc. e leri 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Plaj üc
retler.inin pahalılığından dolayı bele
diyeye mütemadi surette şik~yetler 

yapılmaktadır. Belediye, plajlarda 
halktan muhtelif namlarla alınan pa
ralarla buraların umumi masraflarını 
tetkik etmiye başlamıştır. Diğer taraf -
tan çalgılı veya çalgısız gazinolarda 
alınan kahve, limonata, çay ücretleri 
de yeniden tesbit edilecektir. Beledi
ye çalgılı yerlerde bu gibi meşrubat
tan kırk, çalgısız yhlerde de 25 ku
ruştan fazla alınmasına müsaade et
miyecektir. 
Eğlence yerlerindeki fiatlarm giriş 

ücretlerine ilave edilen damga ve be
lediye resimlerile darülaceze hissesi
nin yüzde 28 den yüzqe 10 a indirilme
si hakkındaki kanunun tatbikine bu a
yın 15 inde başlanacak ve tahsilatın 
yüzde otuzu belediyeye, yüzde yetmi
şi de maliyeye aid olacaktır. 

Mekfebrerdeki yazı müsabakası 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Cumhuri

yetin 15 inci yıldönümü münasebetiy
le mekteblerdeki yazı müsabakalarını 
tetkika memur komisyon bugün ilk 
içtimaını yaptı ve bu toplantıda Türk 
hususi okullarına aid yazıları tasnif 
etti. 

Barbaros Hayrettin mezarı 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Belediye 

Beşiktaşta Barbaros Hayreddin me
zarının etrafının açılması için hazır
lanan projenin derhal tatbikine karar 
verdi. 

Hukuk F akülteai İn§aatı 

Yalova' da 
büyük 
inkişaf 

İstanbul 
Otel 

gazetecileri 
Termal' de 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Gazeteci
lerden mürekkep bir kafile dün akşam 
Otel termal'in davetlisi olarak Yalova 
kaplıcalarına gittiler ve otelde bir ge
ce geçirdikten sonra bu akşam 1stan
bul'a döndüler. Gazeteciler Yalova'da 
gördukleri yeniliklerden fevkalade 
mütehassistirler. Kaplıcalarda gazete
cilere Ur. B. Nihad Reşad refakat et
miş ve kendilerine kaplıcalar, kaplı
calarda yapılan yeni ve mükemmel te
davi tesisatı hakkında izahat vermiş
tir. 

Bu seneki fiatlar, kazancı ne olursa 
olsun her vatandaşın istifade edebile
ceği kadar ucuzdur. Kaplıcaların yeni 
bir planı Prost'a yaptırılmıştır. Ayrı
ca tedavi ve istirahat için buraya ge
lenlerin eğlence ihtiyaçlarını temin i
çin de 200 kişilik güzel bir sinema ve 
tiyatro binası yaptırılmıştır. 

Denizbank Yalovanın inkişafı için 
mümkün olan her şeyi yaptırmakta

dır .. Yalova'da bulunan akıl hastalık
ları doktoru profeıör Mazhar Osman 
Yalova hakkındaki intibalarını şöyle 
anlatmıştır: 

"- 15 gün iznim vardı. İki gün için 
buraya gelmiştim. Fakat mezuniyeti· 
mi burada geçirmiye karar verdim. 
Burası dünyanın en güzel kaplıcala

rından daha güzeldir.,. demiştir. 

ı Mahkeme Röportaj larıı ı . ...................................................... , ...................................................... .. 
Dürdane azaptan kurtuld1 va. 

ç 

ama nede nsonra ! 
Damat Receb 11 hasta görmiye 

kabahat mi ettik diyor ıukı 
il çok 

Siyah ıbaş örtüsünü çenesinin orta- O dakıkada bu söz, bir kazan~( ir. 
sından firkete ile tutturmuş, hakim su oldu, başımızdan apg-J do~ılatm 
kürsüsünün hemen dibinde anlatıyor: Çalı ile çarpılmışa döndıiik. ~ tini 

- Ben kızımın evindeydim. Cümle yapalım bir şey soylemedik; ol ta 
kapısının mandalını ustalıkla kaldır- beıası.. Tyrs 
mış, hiç birimiz duymadık. Oturduğu- Gel zaman git zaman baktık iti perv 
muz odanın kapısını çarparak açtı ve şin çıkarı yok. Kızımızı ateşteıı ara 
scllemehüsseUim içeriye girdi. tarmıya karar verdik. Bir gu isim 

- Ne o Recep Efendi, dedim, sende geldi: an 
bugün bir tuhaflık var? • - Dürdane, dedik; çektiğin m 

Yüzüme yiyecekmiş gibi dikdik oldu artık .. Biz seni bu heriften' ün 
ktı. Sonra dişlerini gıcırdattı: cağız .. Bunu söyler söylemez yt k gi 
- Kocakarı karışma bana sen, dedi, kalktu hem benim, hem batıı'il se 

t.ıende tuhaflık falan yok; her zaman- boynuna sarıldı; gözlerinden 1 .ri i 
Ki gibiyim. Sana öyle gelmiş. boşandı. cemi 

Recep diyince yabancımız gibi gel- - Beni mezardan çıkarıyor" n h 
meşin size hakim bey, öteki kızımın Yeniden dUnya yüzüne getiri) 
kocasıdır. Fakat neye yalan söy- nuz, diye elimize ayağımıza kaP61 
liyeyim; yUzüne karşı söylemezsem Bu hale can mı dayanır,hakimbC'. go 
yarın ahrette Allaha nasıl hesab vere- lum? tli kı 
öteki kocasıdır. Fakat neye yalan söy- Fakat ayrılmak kolay etti 
degilim. DUğUnden bir kaç gün sonra yor ki.. Tabu mahkeme uzadı. 1i dar 
mal kendini göştermiye başlamıştı za- evela kızımı çağırmış sulh olun uıt 
ten .. Ne bir kcı!f gün sonrası, hatta da- 0 da : ıont, 
ha o gün ak amı içini ortaya döktü; _Ha.kim bey, demiş; siz banJ'bur 
gül gibi kızc ızımın tülünü, körkü- Jik, büyüklük yapmak istiyorsanı:' Y 
tük sarhoş bir halde açtı. Ne ise geç- kah kağıdımızı yırtın .. Ömrümü · H 
miş gün .. Bir yandan ben, bir yandan nuna kadar size dua ederim, deltçe 
efendi (koc sını murad ediyor) bir ö- Bunun üzerine iş daha büyük ~um 
lüm azabına düştük. Kızımızı ateşe at- kemeye düştü , uru 
mışız da haberimiz olmamış .. Daha o B. .. .. ki k F h . a le 
akşam Efendi bana: ır gun ote ızım a rıyeye b 

tim. Çocuğu hastalanmıştı. Faht6 
- Hanım, demişti, ben damadın ler bağda otururlardı; efendintie 

gözlerini pek beğenmedim. Bir az .kır- tansiyonu yükseldiydi; birkaç U! 
mızıya çalıyor •. Ben de: kalsın diye oraya gittiydi. Hem d ta 

- Bana d ağzı ıkokuyor gibi geldi, arın 
d d · B · ibi 1 · • ·· ·· b k k lı yavrunun hatırını orarım, he~ 1 . 

e ım. ır r mızın yuzune a ti · efendiyi gör.ürüm diye oraya gitt c 
İkimiz birden: r.e 

Gitmez olaydım da görmeseydiı:ıı 
- Sonu hayır olur inşallah, dedik. .. 1 . ıpo 
Aradan bir kaç ay geçti. Kavga gü· gun erı.. h 

rültü evlerinden eksik olmuyordu. Bağda otururken bir de baktu1,h:a 
uzaktan bizim Recep göründü .. Bcr 

Hep kabah t d bunda .• Ben kızımı na- içime bir kötülük olacagy 1 daha 0 J 
sıl yetiştirdim. Ona nasıl emek ver- 1> 
dim, bilmez miyim? Yılanla yanyana yede doğmuştu zaten .. Sesimi çılCf. 
bıraksanız, dost olur. Fakat Receble 0 • madrm, bekledim. Recep eve g ·fi 
lamadı. Dosta diışmana karşı biribiri- gelmez ilk işi bana satBflllClk oldu; l 
mize gider gelirdik ama, irimizden hk - Koca karı, dedi, senin yüziirıday 

:ı :ır mahkememiz sUrüncemelik oldu .. S 
memnun değildik, 

1 
• e 

Son günlerde kavgalar sıklaşmıya ayrı mamızı ıstemiyorsun.. gı.ı idi 
başladı. Recebin geçimsizliği artık kandırıyorsun .. Üstelik bilyli de Y' Sı 
dayanılma:& bir hale geldi. Kızım kaç mışsın .. Ben gösteririm san.a-
kere eve dBnmek istedi ama, babasiyle Sonra Fahriyeye döndü: t 
ben: - Bana bak hanmı, baldız mısın, • 

- Etme kızım. yapma kızım, oldu valdız mısın, nesin? diye bağırdı. Ü'u 
bir iş bir kere .. Biz de memnun deği- ne ananla el birliği edip de o kızı l>"Ltı, 
liz aina elalem ne der sonra? Sen gene yapıştırıyorsunuz .• Sana da göst" h 
iyi ol. 'Geçinmeye bak; sonu hayır olur 
inşallah .. , deyip yavrucağızı avutmıya 
çalışıyorduk; gü~ bela evine gönderi
yorduk. 

Fakat bu yaptıklarımızdan Recebin 
haberi yoktu. O sağda solda: 

- Ben def edeceğim. Evimde bir 
gün tutmıyacağım; velakin bana balta 
mı balta .. Beni müthiş seviyor. "Sen
den ölürüm de ayrılmam kocacığım,, 
diyor, dermit. 

Receb bir gün bize geldi. Öğle ye
meğinden dah yeni kalkmıştık .. Ka· 
pıdan girince odayı bir işret kokusu 
bürüdiı. Gözleri gene kan çanağı gi
biydi. Ayakta duramıyor, sağa sola 
tutunuyordu. Masanın üstündeki na
zeninim fanuslu lambayı da düşürüp 
kırdıktan sonra güç halle sedire yer
leştircbildik. İlk sözü şu oldu: 

- Bana bak kayın valide, sen de 
bak kayın peder efendi .. Ben bu sizin 
kerimeyi evine göndereceğim. Kendi· 
siyle yıldızımız barışmadı. Fakat git
mem diyor. Kandırın da ayrılsın ben
den 

rim ..• 
Sarhoş daha birçok küfürler 

tıktan, hakaretler ettikten sonra b ı 
nı alıp gitti. Biz de polise şikayet "tt 
tik. Şimdi önündeyiz. 

Su5lu mevkiinde, bütün bu lafl .t 
sükunetle dinliyen Receb'e hakim s<\ı 
du: , 

- Ne dersin bu sözlere Recep? tı 

Recep ayağa kalktı. Şöyle t\ır 
müddet düşündükten sonra: 

- Bu lafların hiç biri doğru del 
Hakim bey, ben ayrılıp kurtulmuştıf-rı 
diye cevab verdi. Hakim tekrar sorÔ 

- Peki ayrılmıştın da Fahriye'ıılr. 
evine neye gittin? 

Öyle ya madem ki lbu kadar güri.il.ıtı 
patırdıdan sonra Dürdaneden ayt ıai 
mıştı, baldızının evinde ne ıişi varcl a.n 
Bize göre işi yoktu; fakat Rec:eb, 
mütaleası bu merkezde değil, bakıtl ıl 
ne dedi: /'k 

iki ingiliz maden ıniilıeııdi i 
geldi 
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- Efendim haber aldım ki ka)' ır 
peder rahatsızmış; Fahriyelerde ot.r c 
ruyoımuş. Eh, gidip bir hatırını Si>' 

edeyim, dedim, ne de olsa büyüğüınlV 1 
dür, üzerimizde emeği vardır. GittV:t 
ama bunun için gittim. Adam yerifl 
koyup hasta gömüye gittim diye i u 
sanı mahkemeye mi vermek lazım? ıh 

İstanbul, 6 (Telefonla) - İngiltere 
hükümctinin maden işleri dairesine 
mensub iki mühendis Ankaraya git
mek üzere bu sabahki ekispresle İs· 
tanbula geldiler: Ankara'dan Karabü
ke gideceklerdir. 

Hava az bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava az bulutlu 

geçmiş, rüzgar saniyede 6 metre hızla 
esmiştir. En düşük ısı 18, en yüksek 
ısı da 32 derecedir. Yurdda hava, Orta 
Anadolu'nun şark kısmı ile Karadeni
zin garb sahillerinde yağışlr, Ege ve 
Akdeniz sahillerinde açık, diğer mın
takalarda bulutlu geçmiştir. DünkU 
yağışların karemetreye bıraktığı su 
mikdarı Zonguldakta 20, Bolu'da 18, 
Ulukışla'da 10, Balıkesir'de 6, Koca
eli'dc 5, Van'da 4, Yalova'da 2, İstan· 
bul, Kastamonu ve Samsunda l kilo
gramdır. Yurdda en yüksek ısı Kayse
ri, Adana, Elazığ, Erzincan ve Zon
guldak'ta 33, Siird'de 34, Malatya'da 

1 
35 derecedir. 

Şoför, dikkat ! 
Böyle levhalara kö~e ba~larında, 

virajlarda rast gelirsiniz. Fakat be
nim lıkramda başlık olan iki kelime, 
bunlardan çok farklı ve çok mü
himdir. Ulus gazetesinin dünkü 
memleket sayfasında çıkan bir ha
beri sizinle bir defa daha okuya-
lım : • 

"Gerede (Hususi) - Her hafta 
Ankara'da Çankırıkapısı'ndan aalı 
günleri bir kamyon, Gere<le'ye ve 
Mengen'e hareket etmektedir. Bu 
kamyonlar Ankara şehrinden uzak
laştıktan sonra üç kamyonluk yol
cuyu bir kamyona doldurmaktadır
lar. Bu yUzden yolculuk çok zor ol· 
maktadır .. ,, 

Bu haberin ifade ettiği şey §U• 

dur: Kamyon kazalarına mini ol
mak, halkı rahat seyahat ettirmek 
ınaksadiyle belediyeler tarafından 

konulan kayıd ve §Utları, bu kam
yonların şoförleri, göu göründük
lerı' zaman dinliyor görünüyor, on
dan sonra bildiklerini okuyorlar 
demek/ 

Fakat gerçekten "şoför, dikkat l., 
demek l§zım. Çünkü işlenen suç 
bir belediye kararının bir maddesi
ni bozmaktan çok daha geni§, çok 
daha mühimdir. 

Birkaç kilo benzin tasarruf et
mek, beş on kuruş daha fazla kaza11-
mak için yolcuların hayatiyle oynr
yamazsınız! - T. l. 

$air ve edip bulıranı ! 

Aldığımız bir habere göre ls
tanbul üniveraite$i edebiyat fa
kültesi bu sene hiç mezun verme
miıtir. Eğer bu hal, bir müddet d • 
ha böyle devam edecek olursa, a
caba, yakınlarda memlekette bir 
ıair ve edip buhranı baş gösterir 
mi? 

Fakat zannetmem, yazılan ıiir
lerin, okunan ncsirlerin büyük bir 
kıamında diploma izi görmüyor· 
duk; onun için merak etmiye lü
zum olma$a gerek ! 

Bir ciiccnin öliimii ! 
Dünyanın en kısa adamı, Yu

goslavya'da 99 &antim boyunda 
ir cüce 80 yaşında olduğu halde 

ölmüş ... 
Adnmca~ız, on Dk sene sonra 

ölse imi§, boyunun her santimine 
kar§ı bir yıl yafal1U§ olacakmış. 

Fakat ömür uzun olduktan son-
ra boy kısalığınm ne ehemiyeti o

l ur? Yugoslav cücesi, tabiatın bo
yundan cairgediği uzunluğu ömrü 
ile telafi etmiıtir. 

Suya sabuna dokunnıamı.ş 

mı? 

lstanbul'da bir fabrika bekçisi
ni aabun kazanına atııra.k öldüren 
bir katil, yapılmıya başlıyan mu· 
hakemesinde kendisine yapılan is
na tları reddetmekte imi§. 

Koskoca bir adamı sabun kaza
nma atıp erittikten sonra, : 

- Ben auya, sabuna dokunma
dım! demek için insanın suratı 

kasap süngeriyle silinmiş olmalı! 

l,,a garson! 

Seyhan'da Ali isminde bir gar· 
ronu, vaziyeti polisi !Üphelendir
diği için, karakola çağırmıılar. 
Tahkikat neticesinde bu Ali'nin 
aslında Anna isminde bir kadın 

olduğu, lstanbul'da evlendiği bir 
erkekten ayrıldıktan M>nra haya
tını kazanmak için erkek kılığına 
girdiği anla§ılmı§. 

Viktor Mıırgerit'in La Garson 
is.imli romanını bilirsini:ı. Bu Ali 
ve yahut Anna için de hayatın ha
kiki bir la ganonu demek müm
kün değil midir ? 

Eşyaya verilen şekiller! 

. Londrn'da açılan gümü§ eşya 
s.rgisinden alınını§ bir resim gör-
düm. Bu resimde iki bardak var

dır; fakat bunun ikisine de birer 
korkunç kertenkele tekli veril
mi§tir. 

Her şeyde bir isabet olmak liı
zım değil mi? Giimü§tcn değil, al· 
tından, yahut pliıtinden de olsa 
bu banla.idarin au, §&rap veya 
tampanyn içerken biraz ısırılıyor, 
biraz zehirleniyor gibi olmaz mısı· 
mz? 

Sonra Recebin müdafii &Öz ald .. ,,., 
O da avukatça müdafaa etti: 1 

- Receb'in haneye dühulü, dedi, s~t 
niyete makrun değildir. Evelemird <> 
hane baldızına aittir. Aile rabıta' 
fekke<lilmiş olsa dahi baldızını ve 1'1 
meyanda sabık kayın peder ve vald~ 
sini ziyaret suç te§kil etmez. l 

Ve daha bir takım kanuni scbebtcfe 
saydı. Arkasından: • 

- Görüldüğü üzere masum oıal111 

müekkilimin beraetin.i taleb eyleriıı' 
dedi. 

Fakat gerek Dürdane'nin annesinill 
gerek daha cvelce dinlenmiş olan dl' 
ğer iki şahidin ifadesi bunun trunıı· 
men aksini gösteriyordu. "Görüldügı 
üzere suçlu., olan Recebin mahkfun c· 
dilmesi cihetine gidildi. Fakat bas ~ 

hafifletici sebebler de mevcud olduğıl ı 
için verilen hapisle yirmi beş lira a· > 
ğır para cezası tecil olundu. : 

İhtiyar kayın valide, okunması bile 
epiyce uzun süren karardan pek maoS 
çıkaramadı ama, bu işin Receb'e pc1' 
ağıra mal olmadığını kestirdi. Kapı· 1 
dan çıkarken yüreğini şöylece soğutl.I' 
yordu: 

- Mahklım olmasın, yok zararı, t>e• 
nim gül gibi Dürdariem cehennem il' 1 

zabından kurtuluyor ya. - Kczcgc 



I~ iCMAL 1 ........................................ 
vakya' da Sokol bayramı 
ç gWı evel Çekoslovakya'da 

Sok.ol bayranıı devam et
ir. Gazeteler, bu veaile ile 

ei&i Beneı'in ehemiyetli bir 
nutuk söylediğini de haber 
tedirler: Filhakika Çekoa
'nm bugün karıılattıiı bü
luklar kartmnda Sokol teza
çok derin bir miııa ifade et
ir. Bunun tümul ve ehemiye
atmak için Sokol tefkilatınm 
tini bilmek kafidir. 
1 tahin demektir. 1861 aene -
yrg namında bOhemyah bir 
rver bir •por tefkiılatı yap-

arar verdigi zaman bu te•ı.:. . , :ra-
m olarak, cenup al~vlarının 
anlıklanna ait hurafelere 

Sokol u seçmiştir. Azaları 
ünden bugüne kadar kırmızı 
giymektedirler. 

1 aeneai. Cenup &lavlarmm hu
i içinden ahnmıt bir kut adı. 

ifeti. Kırmızı gömlek. Bun
her birirWı bir m&naaı var-

1 aeneai, Garibaldi'nin bin kır
ömlekli gönüllü ile koca bir 

· kırallıimı Piemont devletine 
ettigi yıldı. Eaaaen bu ilhaktan 
ır ki bugünkü ltalya kıralhiı 

ur. lki aene evel de aynı 
F.ranaa'nm yarduniyle, 

urg ımparatorluğuna karıı 

yapmıı ve Lombardiya'yı al-
Hab&burg imparatorlugunun, 
e hızlanan milliyet hialeri 

da mukadder akıbetine doi
mekte oldugunu gôateren bu 

ler, 1620 aeneainden beri 
urglarm tazyiıkı altmda bu1u

er İç.in birer bayram veaile
U§tu. Çekler, nihayet, Hab .. 
taha.klr.umune karıı iatiklü ... 

a ilk muvaffakiyet telüdü 
i, Prai belediye "Çimini 

aeneaincle ka:aa.ndıiar. itte So -
cemıyeti, bu muvaftakiye -

eyecaıu içinde kurulmuttur. 
aldi awı aonulluleri tarafmdan 

lunmzı gömlegm de Sokol ..,ma.. oluak aeçilmeai, cemiye
..,IUlı.d ve hedefini aydınlatmı

fidir. l i a av kahramanları -
hurafeler içinden alman bu 

ete yalDJz alavlar U. olacak -
'yet hakikaten bir apor kuru

. Fakat beden terbiyeeiyle aı
ıhi bır bedenle iyi iıliyen bir 
lyı ahlaklı fedaki.r inaanlar. 
in 9dilcliktea ........ ietildll ele 

... netldi.' 1161 ...... incle ancak 
a ile faaliyete seç• Sokol let-
' Çekoalovakya'nm apar ve kül
ya.tında çok ehemiyetli bir rol 
ı. Ve çeklerin Hablburı ta

ümünden kurtulmalaranı temia 
büy\ik olçüde yardunı ol • 

•• 
oalovakya iatildilini kaaua
aonra Sokol letkili.tmm rolü 

ti: kazamlan iatıktüin muha
• Çeko.lovakya için büyük ve 

zorlatan bar meMl• halinde 

1 letkili.tınm bu noktada bii
J-..d.au olnaııttur. Bqiin m· 

. 1Üa bine bilii olan bu epor :;ti, 1-.çliıi ordu için bazll'· 
cl\lela tüim ve terbiye ıör

"' IOara twhia edilen vataa· 
el. dainai bir ukwlik terbi-

.. dilipliai içiDcle yqabr. Soko
Vazifeai buna münhaaır deiildir. 
1 bed... terbiynile miıMD ve 
&il rikMbae temin eder. Fil • 

fikriyat da, maneviyat da, 
da ıelip Nhatte olu bir bode-

•Y&n1naz mı? 

~~ovaldar, Sôkol'un ai7aai 
Y~ ~dıimı aöylerler, Haki

q ldclia doina deiildir. Kuru
tları =-·-! af t ih' b .. . • ._., ar ı ve \l&'UD· 

&zıyet' tki .. ı le k edilec-k oluraa, 
e:yuz aiyaai tetkilat olduğu an -
b Sokol Çekoalovakya'J'I ietik -
iJ~Ul'JDakta 1"0) O)'DUDlfbr• 

llal elde ettikten toDra onun 
. iaül olmqtur. Geçea 

berı k&rfılattıiı büyiik zor-
ra karıı .. 0··a;~. · A 'l 

o •- ıermeaıne ama 
~ene Sokol'dur, Bütün bunlarm 
ı bir keliane ile hülaaa .dilebi -
iaiplin. Sokol hareketi de Hde

e ruhun diaipliainden ibarettir. 
A. 3. ESMER 

~ 

rtuna 4 • 2 galip 
Un, 6 a.a. - Geçen hafta bera· 

. le netıçelenen Almuıya futbol 
ıyonuı final maçı, yiia bini bu
ir seyirci kitlesi önünde olim-
ltadında evell Fortuna ile Ham
r ı. Y. ekipleri arasında üçün • 

için bir kartılqma yapılmıı, 
tıl•tmacla Jl.ortuna 4-2 ıalip 

ıtl. 
over 96 lle Şelke arasmda yapı

lnal maçı, geçen hafta oldutu 
bcraberlıkl n cclenm ' ise de 
ldden sonra Hanover takımı 4-3 
gelerek Almanya pmplyonu ol-

ur. 

cus 

DÜNYA HABERLERİ 
' 

Lejiyoner tayyareleri 

Hükümetçi filoyu 
hasara uğrattllar ! 

Roma, 6 a.a. - Messagero gazetesine Sarag09' dan gelen bir 
habere göre, 17 haziranda Kartajen limanının bombardımanı ne
ticesinde, Banelon hükümeti filoaunun baılıca cüzütamlan ağır 
surette hasara uiram19lardır. 

Bu gazeteye göre bombardiman Ba- ·--------------
lear adalarından hareket eden "Şa -
hinler,, hava filosuna mensub lejyon
ner tayyareleri tarafından yapılmıı
tır. Yaralanan gemiler Libertad ve 
Migel'de servantes kruvazörleri ile 
Almirante Valdes torpido muhribi -
dir. En çok hasara uğrıyan gemi, Ser
vanteı kruvazörüdür. Bu gemi dört 
beş aydan evci denize çrkamıyacak
tır. Libertad ise hiç olmazsa temmu
zun sonuna kadar havuzda kalacaktır. 

Frankisıler kaçmağa mecbur 
kaldılar 

Barselon, 6 a.a. - Neşredilen res
mi bir .ebliğde, milislerin kampillo 
mıntakasında düımanı durdurdukları 
bildirilmektedir. 

Tales mıntakaaında milisler taar -
ruz eden frankistleri Ayodar istika
metinde ricat etmeğe icbar etmişler
dir. 

Beki mıntakasında düşman Villa 
Vieja'ya taarruz etmif ise de durdu
rulmuıtur. Frankist tayyareleri dün 
Barselon'u bombardıman etmi9lerdir. 
70 bina harab olmuıtur. 15 ölil, 25 ya
ralı vardır. Frankiatler diğer bazı ka
sabaları da bombardıman etmiılerdir. 

Frankocuların tebliği 
Burgos radyosu tebliğ ediyor: 
Galis'de bulunan kuvvetler Burria

na ile limanını zaptetmişlerdir. Fran
ko kıtaları ileri hareketlerine devam 
ederek dün öğleden sonra Nules civa
rına yaklaşmıılardır. Diğer bir kol 
da Villa Vieja'ya taarruz etmektedir. 

Frankistler Tales'den denize dol:ru 
ilerlemektedirler. 

Mitralyös ateıl 
Valans, 6 a.a. - E velki gece saat 

23 de isi tayyareleri şehrin üzerinde 
bir uçuı yaptıktan sonra cenuba dol
ru giderek Sueca'yı mitralyöz ateıi
ne tutmuılar ve birçok kimeelerin ya
ralanmasma ıebcb olmuılardır. 

idam ce.ıa11 
Burgoa, 6 a. a. - Nuırtar meçliıi, 

idam cezumın tekrar tatbik edilme
sine dair olan kanunu taadik etmİf • 
tir. 

General Miaja'n.ın ıe/ıiıleri 
Vatanı, 6 a.a. - General Miaja, 

MUrıl Alikante'ye yaptığı seyahat -
ten sonra Madrid'e d8nm4.lttUr. Ge
neral bu iki eyalette harbın idaresi
ni allkadar eden hususlar hakkında 
asker! ve sivil makamlarla görütmUt
tilr. 

Avusturya' da 
nasyonal 

sosyalistler 
Berlin, 6 a.a. - Havaı ajanıının mu 

habiri bildiriyor : 

Alman makamları Avusturya'nın 
Almanya'ya iltihakını bir an evel ta
mamlamak için bazı tedbirler ittihaz 
etmitlerdir. Bu cümleden olarak 174 
eaki muharib cemiyeti lağvedilmif ve 
bunların baaı bu cemiyetlere tekabül 
eden naayonıl soayalist te19kkllllere 
alınmıttır. Bir kaç kere kraliyet ta
raftarı oldutunu izhar eden Ablam 
iamindekl Tirol a~ıt cemiyetinin em
llkl müsadere edllmiıtlr. Bundan ba9-
ka 37 Avusturya polis ve jandarma ce
miyeti llğvedllmif ve bunların izaıı 
alman cemiyetlerine ahnmıflır. Dlnf 
mekteblerln yerini tutmak üzere de 
nasyonal • soıyallst mektebler açıl· 
mı9tır. 

lihlenıtayn prensllğl 

ilhak edilecek mi 1 
Bem, 6 a.a. - Havaı ajanıınm mu· 

habirl bildiriyor: Reaaıl lsvlçre meh
flllerlnde Lihtenffayn'in Alı11anya'ya 
ilhak edllecetlne dair malOmat mov
cud delildir. !aviçre'nln bitarafiıtmı 
tanımak ıuretlyle bir dostluk eseri 
göatermlt olan Alıııanya'nm tauı ha
reketine &elince bu devledıı bir us-

Gönüllülerin geri 
allnması 

planı etralında 

Fransız ve l ngiliz 
gazeteleri ne diyorlar? 

Paris, 6 a.a. - İngiliz planının ka
nşmazlrk komitesi tarafından kabulü 
hakkında tefsirlerde bulunan Epok 
gazetesi diyor ki: 

Beynelmilel cerginliiin i.zaleai yo
lunda dün mühim bir adım atıldığını 

itiraf edelim. Bununla beraber İspan
ya harbının bundan sonra bizi bir sür
priz karfıamda bıralmuyacaima inan
mak batah bir görilttür. Çilnkü henüz 
bütün ecnebi gönüllüleri İapanya'dan 
aynlmamıı, iki tarafa yapılan yardı. 
m,ın tamamile arkalı keeilmemit ve 
bombardımanlara nihayet verilmemit
tir. Vaziyeti yakından takip etmek ve 
bütün hükümetlere ihtiyat tavsiyesin
de bulunmağa devam etmek lbnndır. 

Övr gazetesinde Madam Tabuis de 
şöyle diyor: 
Görünüıe göre, nikbinlik g&terilse 

bile, bu planın noel'den evel memnuni 
yete pyan neticeler verebilecek blr te
kilde tatbik ...tilmesJno imkan Joktur. 
İtalya'nm. tncUls • İtalyan ttUlfmm 
tatbik edilebilmesi için noel'e kadar 
beklemesi luim gelecek, Franko, ken
dieine muharip haJdunm YlrilıMıli İSİD 
aym tarihe kadar llıbreanek mecburi
yetinde kılacaktır. 

Ob pzetelİ f8yle yuıyor: 
Pek büyük Gmldlere kapılmanın h• 

nüs mewlml celmemlftlr. Mut bbi 
nikbinlile leftedecek mllhiyetıte d•· 
iildir. Bununla benıber Pirene dalla
rmın 6bür tarafında t.panya'ya alt 
olmıyan bir dava ~n mücadele eden
lerin azimetıini bir muvaf faklyeıt addet 
memiye de lmkln yoktur. Geri alınma 
eğer hakiki, çoll mikdarda ve k.ıt iıle 
iki sene sonra olsa dahi allkadarlll'ın 
bite batırma gelmiyen neticeler vere • 
bilecek olan böyle bir hidiaenin vuku· 
unu ehemiyetaiz telakki etmek aklı
mıza gelmez. 

Figaro §Öyle yazıyor: 
Londra pllnınm reamen kabul edil· 

diği ıu urad• bu plinın tatbike kon
mumı durmadan istical ıattererek 
istemeliyiz . 

lrıgW. guetelerinin yudılcları 
Londra, 6 a.a. - lnciliz cazeteleri

nin ekseriıl bpanyadakl gönUIUllerin 
ceri alınmuına dair olan inıllis pll
nının dün karıflll&zhk komltnlnce Ira 
bul edllmlt olmuını memnuniyetle 
karşılamaktadır. 

Taymis ıuetni brıpnuhk komi· 
lesinin dün ilk defa olarak nulı bir 
muvaf faklyet elde cttiiinl yumakta· 
dır. 

Deyll Teleıraf psıtnl Pranko' • 
'nun kendisine yapılan teblllata ıOr· 
atle eenb yerecıll bek111M1Dlyıcıll· 
ni kaydetmekle beraber lıpanyol lh· 
tilifına mUnbuıran dahili bir harb 
mahiyetini veren bu anlqmanın mts· 
kQr ihtlllf m tuflynlnl kolaylaıtıra
cağı mUtale11ını ileri ıUrmektıdir. 

Deyli Exprn ıuetesl 1H !ıpan • 
yadan dhecek binlerce mUlteclnin 
memleketlerine avdet etmeden nel 
lngiltere'dı mllaflr blacaldarmı ve 
bu yüzden de Avam Kamaıruında tid· 
detti mü~akereler olacaiını tahmin 
eylenıektedir. 

tan öbür uca ıeçerck Libtenftayn'a 
bir cebir hareketi yapıııuına katiyen 
ihtimal verilmemektedir. Böyle bir 
hareket İaviçre ile bu prensUk ara • 
smdald gtlmrUlr, poeta ye para muka
velninl ilılal edlCOk mahiyettedir. 

Zanııedlldilfne ctsre Almanya'nın 
Lihtenttayn'a kvıı bir c:eblr hareke
ti yapnıuı ihtimalleri bUkmda tı
viçre'de sıkan )'Qllar, bQ prentlllrte 
nahoı bir tesir ııyandınmıtır. Jlıı te
ıirln yarı retıııt aldılerl !Piçre'nl,, 
ıir.aıl mkamlarma kadar ıetmlıtir. 

İtalyan ·Fransız 

sınır1nda ~ıkan hidise 
Roma, 6 a.a. - Havas ajansının mu

habiri bildiriyor: Salahiyettar mah
filler, Fransız. İtalyan hududunda ce
reyan eden ve bir fran&ız talebesinin 
yaralanmaaiyle nihayet bulan hadise
ye ehemiyet vermemektedirler. Mat
buat henüz ıbu bidiscden bahletme
mittir. 

Paris, 6 a.a. -;- Fransız • İtalyan hu
dut hadieeıi hakkında İtalyanlarca 
yapılan bütün tekziplere rağmen fran
sız gazeteleri İtalyanları Fransız 'top
raklarına girerek ate, ettiklerinde ıs
rar etmekte ve mezkur hidiseyi büyük 
başlıklarla vahhn mahiyette g&ter-
mektedir. · 

Bu taf•ilata g8re, yanhıhkla ltal -
yan topraklarına giren Lki Fransız aey 
yalı, faşist miı.iıleri tarafından Fran
sız hududunun içine kadar takib edil· 
mişlerdir. Milisler, seyyahlardan biri
ni yaralamıılardır. 

Populer gazetesi bu hususta diyor 
ki: 
"Fransız hülciimeti tarafından ya

pılması emredilen tahkiıkat neticelıin
de bu hadisenin aydınlanacağını ümid 
ederiz. Halk böyle bir hidisenin te
kerrürünü kabul edemez. 

Övr fÖyle yazıyor: 
"Bir hudud hidiaesi mi? Öyle ol

sun. Fakat İtalyan milisleri de ateı et· 
mekte ne kadar acele ediyorlar? . ., 

Japonlar' ın tevkil 
eHiği Sovyet 

gemisi bıraklldı 
Viladivostok, 6 a.a. - Bundan bir 

ay kadar evet japonlar tarafından tev
Jdf edilip Sovyetler Birliğinin 'iddet
ll teıebbUslerl üzerine aerbeat bırakı -
lan sovyet Refrigerator vapuru 30 
günlük bir IDCV'kufiyetten sonra bura
ya gelmittir. 

Geminin kaptanı Tas ajansı muha • 
biride yaptığı beyanatta tevkif hadi -
sesini anlatarak 30 mayıs sabahı kesif 
bir aia arasında Saküıı'in prk sahil -
lerine doiru ıiderkcn LapenP boğa • 
zında karaya oturduğunu, çünkü bey· 
nelmilel abkim muc:ibiııce No.iaku· 
niuoki burnundaki fenerin yanmuı i· 
cap odemen bu fenerin japonlar tara. 
f mdan l&ıdUrillmiif olduiwıu anlat
tıktan IODI'& japonların gemiyi tevkif 
ettiği ve ıerek bb&at kecıdiainin ıe· 
reık tayfadan birçollarının ifkence e
dildiklerini aöylemiftir. 

Harp gemilerinde azami tonaj 
Londra, 6 a..a. - Londra deniz mu

ahedcainin diler akidlerinden sonra, 
bu ubah, Sovyet maalahat&üzarı da 
Hariciye nezaretine giderek, bu mu
aıhedenin azami tonllltolar hakkında
ki müdafaa maddesinin icra mevkiine 
clrmnini lstiyen beyannameyi imza-. 
lamı§tır. 

Hodza'nm temaslan 

Prac, 6 a.a. - Hodza dün Sudet me
buslarından Kundt ve Rosche'yi kabul 
ederek kendileriyle uzun müddet e
kalliyetlere aid meseleler hakkında 
cöru.znüttür. 

l ıÜ(üK Dil HABERLER 1 
X Paris - Bu sabah, büyük bir ka· 

!abalık huzurunda, Perlaıez me.ıarlı· 
tında sabık Avuıturya Hariciye müs
tqan Otto Bauemin çenue merulmi 
yapılmıt ve merasimde ezcümle Leon 
Blum, Deberker, Dormua ve Pol for 
de bulunmuıtur. 

X Vartova - Vllno mıntakaamda 
çıkan bir fırtına neticesinde bet kiti 
ölmilt ve elli çiftlik harap olmuıtur. 
maddi sarar mikdan pek yUkHktir. 

X Vuıon - Pat ajanaının nld 
mlldtlril, Polonya radyo aerrialeri mü
dUrU ve Vartova tthri vallalnln bira
deri Roman Stulnlkl 48 yqında ve
fat etmittir. 

X Kobe - Tuban esnasında Fran
sıı ve Portekizli olmak üzere üç ec
nebi boiulıııuı, bir Alman da yaralan
m11tır. Eçncbt kolonisinde bir kaç ki· 
tinin daha tutyana kurban ıitiii zan· 
nedilaıelrtedir. 

X Paris - Bu sabah, bUyilk bir 
kalabalık huzuru ile, meıhur teniaci 
Suzan Langl en'in cenaze töreni ya
pılmııtır. 

X Eviaa - Sabık İtalyan baıvekili 
Nlttf, burada toplanan konferansa bir 
muhtıra vererek İtalyan mUltedlerlne 
yarcbm talep etmlı Ye bu mUltecUerln 
bir llıtetfnl konferans aekreterllflne 
tevdi eyleııılıtir. 
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5 Japon tayyaresi 
düşürüldü, 4 Japon 

gemisi batırıldı 
Hankeu, 6 a.a. - Dün Anking ve Nanıang'da mühim hava 

muharebeleri olmut ve Çin avcı tayyareleri, 5 japon tayyarelİDİ 
dütürmüttür. 

Çin tayyarecileri dün, japon gemilerinin bulunduğu ankine 
üzerinde yeni bir cevelin yapmıtlar ve bidayette üç diifman ge
misini hasara uğrattıktan IO'llra aynı gün içinde alqam bir kere 
daha gelerek baJka dört japon gemiaini b&bnnıya muvaffak ol
mutlardll'. 

Vuhu' c:laki dütman tayya.re 
karargihmı bombardıman eden 
bir Çin hava filoau, muharebe 
için kalkan dört japon tayyare • 
sini dütünnüttür. Çinliler de ba
ıı zayiat vermitlerdir. 

Bombardımanlar 

Kati 
safha 

Hankeu, 6 a.a. - Çin ajaneı Santral (Baıı 1. inci sayfada) 
Niyüz tarafından bildirüdiğinc göre, Aynı menfaat ve münuebet • 
11 japon tayyaresi dün sabah Hona - }erin daha iyi inkitafı namına, 
n'ın garb şimalinde kain 90.000 nüfus- divanın ikinci kati hal aafhuı
lu bir şehir olan Loyan'ı bombardı- nıın da süratle tanzim edilmesini 
man etmi9ler ve sivil ahaliden yüz ki-

temenni ederiz. Bu tanzim iti şinin ölümüne sebebi.yet vermişler-
dir. Tayyareciler aynı zamanda risa- bittikten sonra, doğu Akdeni
lder atarak şehrin bir kaç kere daha z'inde ıükWı ve emniyet en iyi 
bombardıman edileceğini bildirmiş- inancalarından birine, yani Tür
lerdir. kiye· Franaa ve Suriye elbirliği-

Çin ajansının diğer taraftan bildir- ne kavutmuf olacak, senelerde~ 
diğine göre, Yauteu'nun temmuzun beri Türkiye'nin bütün hudud
birinci ve ikinci günleri maruz kaldı- lannda hüküm ıüren huzur ba
ğı hava bombardımanları neticesinde vaıı, nihayet, memleketimizin bu 
hepsi de sıvil olmak üzere 120 kişi öl- kısmında da her taraf için aynı 
müş tVe 300 kişi yaralanmıştır. derece olan faydalarını hiuetti-

Santeu, şimdi bir harabeye dönmüş- recektir. 

tür. Biz hak ve ıeref divalanmız • 
Japonlar geri çekUmeğe da ne kadar titiz isek, o kadar 

mecbur kaldılar 1&111imi bir dost, o kadar iyi bir 
Hankeu, 6 a.a. - T.ienshanda mu- kom9u, ıöz ve ahid vefuı milli 

kabil taarruza geçen Çin kıtaları, düş- ahlakının bat vasıflarından olan 
manm mukavemetini kırmı§lar ve ja- bir dost ve koJDfUyuz. Bilhaua, 
ponları, çekilmiye mecbur etmiıler- aksi telkinler inmda, akıl aaih
dir. Ukidho ve Taohvapu, çinlilerin ğı ve samimi his saflığı bulancb
eline geçmi,tiT. rdmak istenen Suriye halkının 

Matantsen civarında da 'iddetli mu-
harebeler olmuıtur. Son iki gün için. mÜJ'!İdlerini bu satırlar üzerinde 
de bu muharebeler esnuında, çinll ve dütünmeğe davet edelim. Irak 
japon 5000 kiti ölmilftür. ve lran'la Türkiye araıındaki 
Suların yllkaelmeal ,-asanden Jmı:detliiin ifade ett~ği m~ ~-

Bankeo, 6 a.L-Vaktile dliflnanıo zennde durıunlar: Bız kendımız 
tardedildiği Dahue ve Tsienshan mm- bafkaları zaranna menfaatler a
takalarında su seviyelerinin yüksel- ramak değil, osmanlı imparator
mesi üzerine, her türlü nakliyat işleri lujundan miras kalma bütün 
durmuı ve bu eebebden dolayı bunun- menfaat tezadlanm tasfiye ed• 
takada az çok bir sWttln devam etmek- rek, fromtulanmızla tam bir em-
te bulunmuftur. niyet idilıran prtlannı elde et. 

Japonların barajı meie çalıfbk. Fakat bu emniyet 
To'kyo, 6 a.a. - Japon kuvetleri Po- iltikran prtlannm batında, ona 

yang gölilnüıı met.baliııde bir baraj te zayıflatacak bütün meMleleri 
sis ederek Çin harb gemilerile bir çok IOn pürüzlerine kadar helledip 
kayııkların çıkmasına mani olmu,ıar- ıtadan kaldırmak r 
dır. Otuz kadar kayığa binerek &'Ölün ° ıe ır. 
sahiline doğru kaçmakta olan bin çin F. R. ATAY 
askeri, japonlır tarafından öldürül-
mil,tür. 

Alman ukeri mü,avirleri 
Şanghay, 6 a.a. - Alman ukcri mü· 

pvirleri tamamile Çin'i terketmiıler
dir. Çin'de yalnız bazı alman makinist 
ve montörleri kalmıftır. 

londra'da kabul edilen plana göre 

İspanya'daki gönüllü er 
nasıl geri ahnacak 

(Bqı ı. inci sayfada) 

1 dra'ya ve franıızlar Marsilya'ya 51 -
karılacaktır. 

ispanya cumhuriyeti için harb e -
den tiınali Avrupa mernleketleri &ö
nüllüleri, Londra'ya ıevkedilecek ve 
oradan ıneııılckctlerine gönderilecek
tir. 

Cenubi Avrupa memleketleri gö -

İngiliz • İtalyan 
anlaıması 

nüllüleri, :Mınilya'ya çıkarılacaktır. k 
Franko kuvetleri için harbeden 9i- Yürürlüğe girme için 

mali Avrupa memleketleri gönüllüle-
ri de Ccnova'ya sevkolunacaktır. d h b ti d 

Bu gönUllülerin menıub oldukları O Q azı _şa r O r VO r lr 
memleketlerin bunları ekser ahvalde, Londra, 6 a.a. _ Bugün Avam Ka-
geri kabul edecekleri tahmin ve ümid 
olunmaktadır. Aksi takdirde, bunla. maraamda ltçl muhalefet mebusla -
rın vaziyeti, tahtid limanlarına yapı· 
laçak ıevkiyatın hitamını müteakib 
teabit edilecektir. 

Almanya' da memnunluk 
Bertin, 6 a.a. - Alman yarı resmi 

mahfilleri, karı~lık komitesinde 
elde edilen anlapnanın mUhlm bir 
merhale te1kll ettlilnl ve çok iyl u
fuklar açımakta oldupnu teyld eyle
mektedir. 

Jbcllıııle Anırlf diyor kl: 
"İngiliz pllrıı llzerlne husule ıelen 

anlafln&, tapanya'dakl harbı yalnız is
panyollar arqında blr muhaNnuı ha
linde tahdid yolunda atılmıt mUhim 
bir adımdır. Birçok .zamandanberi ilk 
defadır k1 dört büyük Avnıpa devle
ti, aralarında anlatmıt bulunuyorlar. 
Sovyetler Birliği hüldlmetinin de de
legeıinin kabulünden sonra bu pllnı 

rından B. Davidson'un bir sualine ce· 
vab veren Başvekil Çemberlayo de -
mlıtlr ki: 

"- ln~iliz - İtalyan anlaşması, ba
zı terait daha evelden huıul bulma -
dıkça icra ınevkiine konulamıyacak • 
tır. 

Maamafih hükümet, bu ıcrait husul 
bulur bulmaz anlqmaıun mümkün ol
duğu kadar çabuk tarihte meriyet 
mevkiine girmeıini görmek arzURn· 
dadır. ,, 

taavib edecefl muhakkak addoluna • 
bilir. G6nül1Uler babılnde büyük dev
letler araaında elde edilen bu ittifa
kın ıulhu tahdld eden diğer anlat
muhkları da pek yakın zamanda ıi1-
mulU dairesine alınmasını ümid ve 
temenni ederiz. 
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Bizimkiler İngiliz kalkanlarmın 
deliklerinden gorünecek göz arar, 
ötekiler bizim Siperden çıkacak ba§· 
ları bekler. Bomba hiç eksik değil
dir. Bazan bir siperden atılan bom· 
ba daha ötede patlamadan geldiğı 
yere iade edilir. Bazan yakalayıp a
tacağım diye kanlar içinde yerlere 
serilenler görülür. 

Gerilerin muayyen noktaları var
dır ki buralarda dola,mak, görün
mek, kendisini hissettirmek ölümle 
neticelenir. Muvasala hendekleri -
nin birçok kaşelerine kar§ı makinelı 
tüfekler tesbit edilmiştir. Bunların 
da siperlere birleştikleri noktalar 
ise kara torpillerinin sık düttüklerı 
yerlerdir. 

Bazan iki taraftan biri illallah 
der, kendisini yıpratan bu yerler
den, hakiın mevzilerden, siper par -
çalarından birisini zaptctmiye, vazi
yetini ıslaha kalkışır. Dananın kuy -
ruğu da asıl o vakit kopar. Her taar
ruzu mutlaka bir mukabil taarruz 
ti:kip eder. Siper defalarca elden e
le geçer, her iki tarafta da taburlar, 
alaylar, tümenler erir, erir ve tekrar 
yeni kıtalar sahneye ithal edilir. Ek
seriya da mevzi yene hali üzere ka
lır. 

Bu sükün devresinin ( !) en bariz 
meşgalelerinden birisi de lağımdı. 
Her iki taraf da lağım kazar. Oteki
nin altına varır kah birisi, kah öte
kisi patlatır ve hasmını hem yer üs
tünde ve hem de yer içinde gömer. 
Arkasından da mutlaka bir taarruz 
baılar. Taarruzu gene mukabil ta -
arruz takip eder. 

Okuyucularım timdiye kadar gör
dükleri bir sürü muharebe sahnele -
rinden sonra bu boğuşmayı kolaylık
la gözlerinin onune getirebilırler. 

Nefes aldırmıyan bu kanlı savaşı ta
savvur edebilirler. Yalnız iki taraf 
arasında §U fark vardı kı biz bu kan
lı sahneleri kaçınılması gayri müm
kün olan bir §er olarak görüyorduk. 
Öyle ya. Düşman gelmit ve can evi
mize saldırmıştı. Biz ona kar§ı koy
mıya mecburduk. Ölsek de, kalsak 
da bu ancak böyle olabilirdi. Fakat 
kartı taraf için vaziyet hiç de böyle 
değildi. Bu kanlı sahneyi onlar bu -
raya getirmişlerdi. Onlar icat etmit
lerdi. Şimdi bizden daha fazla sıkın
tıya dütenler de onlardı. Artık bir 
netice vereceğe benzerniyen, olduğu 
yerde orduları ve yüz binlerce insanı 
yıpratan bu sahnede durmak mutla
ka lazım mıydı? Bunu İngilizlerin 
düıünmiye ba§ladığını görüyoruz. 
Ağustos muharebelerinden sonra ise 
bu sualin sık sık sorulduğuna mutta
li oluyoruz. 

İngilizler Çanakkale r den 
~ekilmeğe nasıl karar verdiler! 
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Hukuku esosiyede 
yeni temayüller 

Ankara : 
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/ı'Z bır ke Yazan : M. Şevki Yazman Konya mebusu B. Ali Rıza Türel, 
beynelmilel anune hukuku enstitüsü 
umumi katibi profesör Mirkine - Gu
etzevilch'in "Hukuku csa:;iyede yeni 
temayüller" unvanlı eserini tercCJne 
etmi~tir. Kıtap. hukuk ilmini yayma 
kurumunun tercüme serisinde ü
çüncu sayı olarak neşredıJmiştir. Ki
tap bir başlangıç ile yedi fasıldan 
ve bir netice kısmından ibarettir. 

1 Başlangıçta büyük ihtilali mütea -
kıp teşkilatı esasiyelerdeki teşri 
kuvvetınin icraya mutlak faikıyeti 
prensibi ile harp sonunda bundan do
ı;an giıçliıkler ve icrayi takviye yo
lUndakı teşebbüsler izah edilmiştır. 

raşizm ile komiınizmin bu etüd dı
şında bırakılış sebebleri anlatıldıktan 
sonra hukuk fikrinin, dikkatinin de
mokrasi hukuk esasiyelerindeki te
mayülere çekilmek istenildiği tasrih 
edilmiştir. 

ikinci ordumuz kıtaatından biri hali istirahatt.a 
Eserin fasılları şu kısımları ihtiva 

etmektedir: 

komitesi" Hamilton'a ancak İstediği 
kuvetin dcirtte birini göndermek su
retiyle m~dafaada kalmasma imkan 
verilmesini kararlaıtırdı. 

Halbuki gönderilen kuvet Hamil
ton'un kıtalar mevcudunu ikmalin 
bile kifayet etmemişti, Bu vaziyette 
Hamilton da müstakbel harekat 
için hiç bir vadde bulunamamıştı. 

Ağustos sonlarında Çanakkale 
meselesi adam akıllı karışmıştı. İn
gilizler Boğazlar'ın açılmasını isti
yor ve fakat garp cephesindeki taar
ruz dolayısiyle buna kuvet tahsis e
demiyordu. Fransız hükümeti ve 
cumhurreisi her §eyden evci Ça
nak.kale'ye büyük kuvetler tahsiaine 
taraftardı. Fakat fransız başkuman
danı general Jofr eylül ortalarından 
evel garp cepheşinden bir nefer bile 
ayırmıya müsaade edemiyeccğini a
çıkça söylemekten çekinmiyordu. 

Bir ara Fransa hükümeti fransız 
baıkumandanmın arzusu hilafma 
buraya altı tümenlik bir kuvet gön
dererek Anadolu yakasından taar
ruza geçmiye karar veriyor. Bunu 
da İngilizlere bildiriyor. Hatta ha
zırlık yaptırıyor. Fakat general Jofr 
gene ne yapıp yapıp fransız hükü
metinin kararını "yüksek askeri ~\a
rada,, bozduruyor. Garp cephesin
deki taarruzun çok daha mühim ol -
duğunu ve asker gönderilemiyeceği
ni tesbit ettiriyor. 

Brest Litovks 

Birinci Fa ... ıl si. Daha eylfılün yirmi beşinde Lord 
1'.içncr hamıtton'a ÇCklıgı bır tel-
grafta GcJıbolu ynrımad sınuaKı İki İktidar mevkıinin rasyonalizyonu 
ıngiliz tümeniyle bir fransız twne- meselesine dair ve şöyledir: 
ninin Selanik'e sevkcdiımcsı ihtıma- ı - Bu sentetik etudun hedefi. 2 -
ıi olduğunu bildiriyordu. lngihz tari- Yeni teşkilatı esasiye kanunlarının 

hine nazaran "bu telgraf <;anakka - menşei. 3. - Hukuk teknıgi, teşkılatı 
le ınuharebesinın sonu gcıaığıne ıık esaMye metinlerı ve siyası realıte. 
alamet ve işarettir". 4. - }Ktidar mevkiinin rasyonalizas-

Garp ccph sinde İngiliz ve fran- yonu meselesi. 5. - .1-'arlamentar~ımın 
ı . 6 .Federalızmın sızlar ıııagı..ıp oıuyorıar. '.rıına.Kı<aıe- rasyona ızasyonu. · - .. 

de de işler bır turlu duzelenuyor. rasyonalızasyomı. 7. - Yuksek m~:ııs. 
.Nihayet Lord Kıçncr Hamılton'u da, 8. - Referandom ve halkın teşru tc
feda ve başkumandanlıktan azledi- şcbbiısiı. 9. - Mu~~kkat m~zuat. 10. -
yor. Bir defa şu Çanakkale'de olup Kanunların teşkılatı e~.asıye ka~unu
oitcni baş a bır ıtwnandan gözıyıe na uygunluğunun murakabesı. 11. -
d_ gonnck istıyor. ferdi hüriyet ve içtimai haklar. 12. -

Yeni temayüller ve mazinin mirası. 
O sırada Mısır•a gitmekte olan 13. _Yeni teşkilatı esa iye kanunları-

gcncral ıv·ıonro'ya Çanakkale ye ug- nın mcnbaı. 14. - Hukuk devleti ve 
rıyarak tetkikatta bulunmasını ve iktidar mevkiinin rasyonalizasyonu. 

süratle raporunu göndermesini em

rediyor. General Monro Gelibolu sa

hiline geliyor, 

(Sonu var) 

Macar Nazilerinin 

şefi mahkum! 
Budapeşte, 6 a.a. - Budapeşte isti

naf mahkemesi bu sabah Macar nasyo
nal sosyalistlerinin şefi Zalassi'yi üç 
sene müddetle kürek cezasına malı-

kfım etmiştir. Zalassi, mahkemenin 

İkinci Fa ... ıl 

Amme hukukunda vahdet prensibi
ne dairdir ve şöyledir: 

Bu esnada alınanlar Rusya'da kararını temyiz etmiştir. Müddei u
"Brest Litovsk" müstahkem mevkii- mumilik de diğer taraftan, verilen ce
ni zaptetmişlerdir. Garp cephesinde 

1 

zayı az görerek temyize müracaat ey
yapılacak taarruzlardan pek kor- lemiştir. 
kuları yoktur. Rusya'da serbest ka- Szalassi, temyizin kararına intiza-

1 - Dahili hukukla beynelmilel hu
kuk arasındaki münasebetler siste
minde ikilik ve teknik. 2. - Amme hu
kukunun vahdeti. 3. - Fransız ihtilali 
teşkilatı esasiye kanunlarmda bey
nelmilel temayüller. 4. - Harbten son
raki yeni Avrupa teşkilatı esasiye ka
nunlarında beynelmilel temayüller. 
1. Beynelmilel hukukun umumi pren
siplerinin teşkilatı esasiyelerce ta
nınması. Il. Beynelmilel muahedele
rin tasdiki. III. Harp ilanı hakkında 
teşkilatı esasiye kanunlarına usul va
zolunması. IV. Akalliyetlerin hima
yesi. V. Beynelmilel hukuk ve teşki
latı esasiye adeleti. 5 - İktidar mevki -
inin rasyonalizasyonu ve amme huku
kunda vahdet prensipi. Jan tümenleriyle Sırbistan üzerine ren hapisaneye sevkedilmiştir. 

yüklenerek asıl harp ıebcbini teşkil e· 
den bu memleketi İ§gale karar veri

yorlar. Çanakkale'd.:ki İngiliz mağ -
lubiyeti dolayısiyle, Tül"kiye ve müt-

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt.. 

- Yaz.an: Alexiı T olıtoi No: 142 : 

tJçiincii Fasıl 
Harbten sonraki hukuk beyanna

melerine dairdir ve şöyledir: 
l - 1789 hukuk beyannamesi. 2 -

Ferdiyetçilik ve solidarisme. 3 - İçti
mai haklar. 4 - Ropesqierre projesi ve 
1793 beyannamesi. 5 - Harbtcn sonra
ki yeni hukuk beyannamelerinde sos
yal temayüller. 6 - Yeni beyanname
lerdeki sosyal hükümler: I Almanya. 
il Danzig. III Estonya. IV Lehistan. 
V. Romanya. Vl Yugoslavya. 7 - Mü
essisan kudretinin tahdidi. 8 - İnsan 
hukukunun beynelmilel himayesi. 9 -
Vazifeler. 10 - Ferdi hüriyetlerin sos
yal kontrolü. Hukuk devleti ve hüri
yetin sosyal tahditleri. 

Dördiincii Fa ıl 
Halkın r.eye iştirak ve parlamenta

rizme dairdir ve şöyledir: 

l - Yeni teşkilfitı esasiye kanunla
nnda halkın reye iştiraki. 

2 - Teşkilatı esasiye metinleri: 
Almanya, Bade, Bavyera, Bremen, 
Hesse, Prusya, Saxe, Thuring, Wur
temberg, Avusturya. Danzig, Eston
ya, Yunanistan, Lctonya, Litvanya, 
Çekoslovakya, 3. - Parlamento reji
minde halkın reye iştiraki usulleri. 
4. - Teknik mesele olarak referandom 
5. - Halkın reye iştirakinin siyasi ma
nası. 6. - Halkın reye iştiraki ve bey
nelmilel politika. 7. - Mevzuat ve 
müntehibler. 8. - Matbuat. 9. - Parlfı
mento ve müntehibler. 10. - Halkın 
reye iştiraki ve hukuk esasiyenin ye
ni temayülleri. 

Beşinci Faı-.ıl 
Teşkilatı esasiye tadillerine dairdir 

ve şöyledir: 
ı - Avusturya parlamentarizmi, 2. -

Avusturya teşkilatı esasiye kanunu -
nun tadili. 3. - Lehistan teşkilatı esa
siye kanununun tadili ve ''hükümet 
bloku" projesi. 

Alımcı };"a~ıl 
Diktatörlük icra kuvvetine dairdir 

ve şöyledir: 

neşrıyat - 20.15 Radyofonık tem 1 daha 
]er grupu) - 21 Ha" acılık hakkındl 
nıa (Ş. Hazım Ergokınen) - 21.15 ';!-Ilı bu ka 
salon orkestrası: 1- Wıllı Lauten lnı 
Jubel und Trubel. 2- Becce: Sera k götürü 
morosa. 3- Scherapovv: Pavlova. 4-
cls: Czardas N. 2. 5- Armas Ja zlık v 
Berceuse. - 22 Ajans haberlcrı ve lsa gen 

lstanhul : 
tuki suy 
;ok yaptı 

() 1 N · ınek arat 
ğ e eşrıyatı: . l 2.30 Pla ı;&laki albü 

musikisi - 12.50 Havadıs 13.05 
turk musil isi - 13.30 Muhtelıf plak tınr. F 
yatı- 14.00 SON. fİ~nla 
Akşam Neşriyatı: 18 30 'fe"'mnek nr 

belediye bahçesinden nakıl: Hahf erler. Y 
- 19.15 Spor musahabelerı: Eşref Ş ;de birnz 
19.55 Borsa hııbcrleri - 20 Grenvı 
hanesinden naklen saat ayarı: Sadı tam da h 
ve arkadaşları: Hlızzam. suzınak, h k bu 
ı.uleri - 20.45 Hava raporu - 20.46 kimseler 
Rıza Dol;rul tar:ıfından arabca s~ylc l L 

S. A. ORKESTRA: 1- Lcopold: P n ara ıı 
fantezi. 2- Çaykovsky: Vals glinka. 
zıy:ıfcl. 4- Gırık: Norvc ışer brand 
21.30 Semahat Özdenses ve ark 
Türk musıkısi ve halk arkılnrı - 22. 
votni Bırahanc ve lokantasınd n 
konser: M. Kemal idare ınde oıkc 
Şarkı: Bariton Yunka. 2- Orltc :t 
Kont Dofman: Ofenb h. 3- Şarkı: rdan 
Bakeas. 4- Havayan gıt:ır: B. Celal •ılan ti 
kestra: Çigan musikisı. 6- Şarkı: Du .....ıı • 
nor Bakeas ile Bariton Yunka. 7- O ouavı et 
Mısır şarkıları. Lo Mınare. - 22.30 S •kat b 
herler ve ertesi gunun programı - Z vücud 
ayarı, son. f u 

yılar 
Avrupa : ~am lu 

Ol'l!.l:<A VE OJ>El<ETLER: 19.05 cudun 
ııic - 19.30 Budap~ ~e - 20 Konı çalııır 
20.30 Parıs - 21 Roma, Florant\a -
Ştrazburg - 21.30 London - Regıon:ı nlar 
SENFONİ VE ORKESTRAI,AR aibi bi 

Ştrnzburg - 19.15 J r:mkfurt 20.4S 
viç - 21 Brukscl - 2'1.25 Hilver Bir 
21,30 Liıkscmburg. teşkil 

SOLO KONSERLERİ: 14 Lay "Yü2 d 
15.25 Hamburg - 18 Prag - ıs.ıs 'J 
- 18.20 Koln - 21.15 Parıs - 20.30 fada 
- 21.10 Oslo - 22 Varşova. 

NEFESLi SAZLAR - 19.25 P 
19.30 Stokholm 

HALK M ÜZ1G1: 10.30 Vıyana -
Ştutgart - 19.15 Frankfurt 

ı inde dikkatle durarak bilhassa ç nınd 
psikolojisine niıfuza çalışan mu de 9 
ıin bu eseri zcv.kle okunacak 1'I vakit 
lardandır. Bilhassa tavsiye ederi 

1- Şahsi icra kuveti. 2. - Faşist ic- Ahdiilhamid'in Kızı 
ra kuvveti. 3. - Mutlakiyet prensipi. Müterciminin eserin başında ve 

Yedinci Fa ıl ği izahata göre bu hikaye ingiliz 
lcra kuvctinin siyasi manasına dair- dm muharr.irlcrinden Grace E 

-<lir ve şöyledir: tarafından yazılmış, kitabın ikinci J 
1 - Modern parlamentarizm. 2. - mı bir türk kadını tarafından y~ 

İcra kuvetinin siyasi tcfevvuku. 3. - rak miısveddelcıinden İngilizceye 
Parlemanter rejim ve diktatörlük. 4. - rilmiştir. Bu türk kadını Pierre V 
Demokratik icra kuveti. nin maruf ''Desenchantees'' isiınJI 

210 sayfa tutan bu terceme, hukuk manımn kahramanlarından Bayan 
kütüphanemizde değerle yer almıştır. }ektir. Melek hanım yakından ~ 

Ordu ·ıu air Tıflı bir osmanlı prensesinin hayatını 
Memlekette folklor ara~tırmaları mi bir dille yazmş ve İngilterc'de 

faaliyetle devam etmektedir. Halkev- nıdığı muharrirlerden Grace Ell' 
Jğ 

lerimiz bu sahada yapılan çalışmalara göndermiştir. ne 
müzaharet etmekte ve tetkiklerin Bu ingiliz kadın muharriri 1' ya 
neşrine vasıta olmaktadır. Bu arada ye'ye gelerek kitabın kahramaoİ 
olarak Ordu halkevi, Ordu orta okulu bizzat görmüş ve İstanbul'da Pr 
yar direktörü Sıtkı Can tarafından Ayşe ile görüşerek eserin birinci k 
toplanmış olan ordulu şair Tıfh'nın nı teşkil eden sayfalarını yaz~ r 
~iirlerini 140 sayfalık bir cilt halinde Eser ilk defa 1913 de intişar et~ p 
bastırmıştır. Folklorla aliikJdar olan- Yakın tarihimizi alakadar edt k 

tefiklerinin zaferine inanan Bulga- _ - : lara tavsiye ederiz. o zamanki İstanbul hakkında bir s 
ristan da sırp taarruzu başlamazdan :-
birkaç gün evel müttefikler ta- -

Co(•uklar bi muharririnin intibalanm tesbit ----
Ağustos muharebelerinden sonra 

Hamilton'un istediği 95.000 kiıilik 
yeni kuvet gönderilememişti. Çünkü 
bu tarihte İngiliz ve fransızlar gene
ral Düfer'in icbariyle 1915 sonbaha- rafına geçerek Snıbistan'rn abluka- _ 
rında garp cephe.sinde yapılacak sını ikmal ediyor. Bu defa itilaf dev- -
büyük taarruza nihayet karar vere - !etleri için_ Balkan yarımadasından _ 
bilmiılerdi. Bunun neticesi olarak baıka tehlikeler ba§lamıttır: Sırbis- : 

Tarihi araşt;rmaları ve hıkayeleriy- bu eseri bahusus harcına bir türle 
~ le kendisini tanıttırmış olan öğret- dınınm emeği de kanşmış olmak i 

rnen ve muharrir arkadaşımız Reşat riyle türk okurlarını alakadar ett' 
• Ekrem Koçu. hatıra ve hikayelerden değer. 

- mürekkep küçük bir cilt neşretmiştir. Hilmi kitabevi tarafından neı: g ı Küçük çocukların şahsiyetleri üze- len bu hikayenin fiatı 25 kuruştu! d_a_i_n_g_i_li_z_k_a_b_in_e_s_i_n_in __ ·_·ç_a_n_a_k_k_a_le--tan_:e Yunani.stan'ın iıgaU tehlike -ı § 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: 

Golikof, istihkamdan ne zaman yu-
7arlanmış olduğunu hatırlamıyordu. 

ıçinde hayvani bir korku ıle yuzu ku
yun siıründü ... Bir başkası, süngü tak
mış, kudurmuş, genış omuzlu ıki ıs
ıeçlinin önünde, kollarını sallıya sal
.ıya koştu. Golikof, karafatma gibi 
yere yapıştı ... "Ah, bu adamlar ne ya
pıyorlar, böyle?" başını kaldırdı. Ağ
zına kar dolmuştu. Ayak üstü kalktı, 

gözüne derhal iki başka adam ilişti: 
··çamurda - yıkan - fedka, altına al
mış oldugu Leopoldüs Mırbah'ın kar
nına bütun agırlığiyle basıyor, par
maklariyle gırtlağım yakalamaga çalı
şıyordu ... Leopoldüs, Fedka'nın saka
lından tutmuş, omuzlarından itiyor
du ... Andcri koştu .•• "Ah, bu adam
lar! .. " 

İsveç merkez kolunu teşkil eden 
dört bin kumbaracı, bütün hışmı ile 
Artamon Golovin alayı üzerine yük
lendi. .. İstihkam üzerinde muharebe 
bir çeyrek sürdü: kar tipisi arasında 
gözleri görmez olan ruslar, bu kar ce
. ıennemi içinde niçin ölmek Hizımgel
digini bir türlü anlıyamıyarak istih
.<funı terkettiler ... "Çocuklar bizi sat
tılar! Subayları öldürelim ı..:· Gelişi 

züzel ateş ederek ordugahta koşuşu
yor, içleri kar dolu çukurlarda biribi
rini eziyorlardı ... Trubeçkoy alayla-
ma çarpıp onları da önleri sıı a sü
üklediler ... Binlerce kişi birden köp

rülere doğru, geçide doğru itişe dür 

İsveçliler, bu kadar geniş hır ordu
gahta, kar tipisi arasında biribırlerinı : 
kaybetmemek için, takipte fazla ileri : 
gitmediler ... Çalınan borular onları 
geriye, istihkfıma davet ediyordu.... _ 
l'akat kumbaracılardan bir kısmı, tel -
örgüler arkasında bir araya getiril- _ 
"miş olan arabaları görünc-e durup ba- -
ğırdılar: ''M itt Gotte's 11 ilıe/" All:ı- :: 
hın yardımı ile... Ve, erzak parkım 

bir hücumla ele geçirdiler. Orada, ü- : 
zerleri karlı örtiıler altında fıçılarla 
salamura et ve ağızlarına kadar dolu 
vodka varilleri buldular. Binden fazla : 
kumbaracı, muharebenin sonuna ka- : 
dar, burada, deşilmiş variller yanında : 
kaldı. Arabalar arasında şaşkın koşu
şan nıslardan bazıları öldürüldü, ba- : 
zıları da sadece oradan uzaklaştırıl- -
makla iktifa olundu ... 

Zorlanan geçidlerden içeri giren 
süvari merkez rödutuna doıru piya
denin üzerine saldırdı. Ayı ile Arslan 
süvariler tarafından, çetin bir harpten 
sonra, zabtedildi. Topçular ôldürül
dü, başından yaralanmış olan kuman
dan Yakob Vinterşiverk kılıcını tes . 
lim etti. 'Gergedanlar şarka döndürü
lüp Vayd müfrezeleri bunların ateşi 

altına alındı. İsveçliler bu noktada 
kuvetli bir mukavemetle karşılaştı

lar: Vayd bütün alayını istihkamlar 
üzerine, sıkı dört saf halinde yerleş
tirip hücuma kalkan isveçlileri :targı
sı ile bizzat püskürttü. Son saftaki as
kerler tüfekleri dolduruyor, ilk saf· 

Büyük röduttan gülle yağıua~a baş 
layıp Arslan ile Ayı'nın sesieri tanı· 
lınca Vayd, at üstünde, bütün siper
leri dolaştı. "Çocuklarım, yerleriniz
de sağlam tutun unuz!" atının altınd:'i 
bir kumbara patladı, hayvan şaha 
k~lkh ve kar tipisi arasında sırt üstü 
yuvarlandı ... 

Şeremetef süvari alayları Vayd'ın 

siperleri ile orman arasında, nehir kı
yısına tıkılmış kalmıştı. Kar erlerin 
yüzlerini kamçılıyor, arkahırında Na
rova homurdanıyordu. Orman hazin 
hazin fısıldıyordu. Orada bulunduk
ları yerde, hiç bir şey görmeden, hiç 

anlamadan duru orlardı. Sag 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111--- Sol cenahtan - her halde orman--- dan olacak - bir tiıfck ateşi geldı. 
: Boris Petroviç üzengi1eri üzt:rinde 
: kalkarak buna kulak verdı. Genç 

prens Rostovsld'yi yanına çağırdı: 

----

- Dört sotina al, arınana gıt, alla
hın yardımı ile oradan düşmanı de: 
et ... 
Göğsündeki zırhı ve demir miğferi 

içinde soğuktan uyuşmuş olan prens 
tepeden aşağıya indi... Oı manda bir 

: top gürledi. Bir ses ölüm halinde i
- nildcdi. Ve bir anda, sagdan, &oldan 
: ileriden, geriden kurşun yagmaga 
: başladı. Boris Petroviç kumanda veı
- mek için başını çevirdi: "Kılıç çel:, 

allahın inayeti ile ileri, marş!" .Fakat 
: etrafında emir alacak kimsecikler 

cenahlarında, uzaklarda, top seslen 
gittikçe sıklaşıyordu. Hemen aracık· 
ta, siperlerde, bir tüfek ateşi oldu, ba
ğırışmalar, acı iniltiler işitildi. "Asil 
çocuklarının" kalpakları altında atlar 
kulaklarını diktiler ..• 

Boris Petroviç bir tepecik üzerin

de, kıtaları arasında duruyordu. Dür

bününü cebine soktu: Ancak burnu-
nun ucunu görebiliyordu. R:.ıs ordu· 
gahında olup bitenleri anlamak im
kansızdı. Baş kumandanın emirlerini 
boş yere bekliyordu. Baş kumandan 
ya asiller süvarisini unutmuştu, ya
hut tipi arasında onu bulamıyor, veyi! 
rus ordugahında feci hadiseler oluyor 
du ... 

yoktu; yalnız dört nala kaçan atların 
sağrıları görünüyordu ... Binlerce ses. 
"Mahvolduk, mahvolduk, nehir tara· 
fından kendinizi kurtarmağa bakınız" 
diye bağırıyordu. Boris PctrJviç'in, 
ezilmemek için, atını geriye çevir
mekten başka çaresi yoktu. Gözlerini 
kırpıştırdı, ağlıya ağlıya, kopaı tacak 
gibi atının dizginlerini çcltmeğe baş
ladı .... 

Bir homurtu, vahşi bağırışmalar, 
hareketli bir kütle halinde bir çok at 
kafası, karma karışık bir çok yele, 
karlar içinde sağrılar nehre doğru sü
ratle iniyordu ... Kıyı sertti. Atlar bu-

\radan kayarak indiler. Arkadan dört 
nala gelenler bunları sıkıştırıyor, dii
şenlerin tepelerinden atlıyorlardı .... 
Sarımtrak köı>ükler arasında, karlar 

içinde ,atların başları, boşluga tıJ 
mıya çalışan insanların buruşan Y 
ri gôriınuyordu ... Suvariler, y;.ı ıe 
si birden, Narova'ya atlamaga rl 
ediyorlardı: Yüziıyorlar. akıntıd~ 
raşıyorlar, boguluyorlar<lı ..• 

• 

Boris Petroviç"in kuvetli atı, 

rin ortasında bir adacıga çıktı, bl 
nefes aldı, ihtiyatla tckr:ır suya 
di, dişlerini meydana çıkararak) 

dü, öte kıyıya tıı mandı. 

Harp sahasını kaplryan 
İsveçliler için belki ruslar için o 
ğundan tehlikeli idi. Yürüyüş b3 
del<i kollar arasında irtıbat i 1 

oldu, emir götürenler karlar arns 

boş yere gidip geliyor, general 

kıralı arıyorlardı. Oüşman cena111 

nı şiddetli hücumlarla püskürtiıP 

ları kalelerin ateşleri altına sıı 

muhasara etmeği istihdaf eden ciıf 
plan·tatbik edilemedi. Rus hntJa! 
merkezi ilk çatışta çözülmüştu. P. 
mon 'Golovin alayları karma kaf 
kaçtı, tipi altında gözden ka} bO 
Fakat cenahlar, ve bilhassa sag ce 
kendilerinden bcklenilmiyecek b 
nadla mukavemet ediy~r. en iyi a 
lar - Semenovski ve Preobrajens1' 
olchıklarını belli ediyorlardı. 

'~nu ru) 



HAYAT ve SIHAT 

. 
DONYANIN EN YOKSEKTEPESI EVERE 

8 .. 888 ıµetreye 
çıkılabilir mi? 

Kör flütçD 
o.n. kör imif. llliacl• ile Ola. 

...... o ..... hak .. lıtea ...... 

....ı.r, fllluıloai••lte ••111' lr 
len&.t6a llW_..tlaha cıh·w· 
.-.W de ._ olwk l 

c.s- ... ... ..... • .... 
miltli ........... ... 

8 .888 metre y(lbeldillyle clln· 
yanın en yUbek tepesi olan 

Evereat, eeki rakibi olan lmenı ıe· 
ne matlup etmi9tir. Bu muanm 
daim tepesine, kaçmcı defa olarak 
Çliı:mtk iflne ciriftD bel altı kiti• 
den mUnkkep heyet, nihayet aczini 
itiraf ederek ıerl dönmek mecbu
riyotiade lralmıftır. 

Hepsi de lngiliz olan bu heyet i
suı Himalaya ailaileıinin eski ati· 
nalarıdır. İçlerinden buıları hay
ret verici itler ıörmutJerdlr. Sefer 
heyetinin reiıl Tilman Ue arbcı.,ı 
Odel yükselme relDordmenldlrler: 
1936 da bu iki adam, Ever•t'ten 
aonra dünyanın en yiibeık daiz o
lan Naoda Devi'ye çıkmıtlardır. 
Maiyetinde çalıfDUf olan Tibet'll 
hamallar Tilman'a ayı adam llka
bmı "rmiflerdir. 

Bu derece mahir ve uimli adam
lardan mürekkep olan ıefcr heyeti 
DMıl olmut da Evereat'e çıkmıya 
muvaffak ol•m1mı11ardır? 

Harpten sonra, ilk defa olarak bu 
tepeye çıkmak dUtilnilldill6 uman, 
eüçlWder evcil inlan tarafından 
ıelmiftir. BYereat ild memleket a
rumcla dünyanın en emln tabii hu
dudwua tefkll eder. Bu memleket• 
lır, ,.m TJbet'le Mepal. aralarmda
ld bir ecak •ırıbldaa ratmen mtlf
~ ilk tarafa Mbb:irler: Aıma. 
Pil& ...... nlılı. N.,.a ~ 
~ Hlnd1stan•tyle olduJıısa b
tue mUnuebetler idame etlllelline 
rap.en, dev dala çıkmak için top
rlklarında bir ecnebi heyetinill 
ycrietmeıine müude etmiye yanq
mıyordu. Eaaaen Everart'in Ne
pal'e inen etıekleri tınnanrnek itin 
ku9 veya böcek olmak lhmıcelen 
aarp yarlar llillileliıdir. 

Dqm fimal eteklerinde nilbeten 
daha yumupk meyillerle indiii 
Tiıbet'do, ICDebl aefer heyetinm 
.PN.llllne -.. bir • -.ıUılder 
ilklVat: JfnDla ..... ~ otda'-
tu halde ne yolu, ne de telefonu o
lan bu memleketin şefleri, sefer 

-=JW~=--~ b blc'msbw4ı ~ 
ldmHler olduiuna emniyet ım· 
riDclye kadar baylı bir MIDS&l.pçti. 
Hem. TllMt'lller nuum4a Bvenst 
dalr .,aJOk bir 1mdal7et tafU. 

ihayet ilk lef er liqeti ım 
eh bar•et• ıqtl. lonta 

1'24 de, 1933 de, 1936 de. Dlhayet bu 
ıene, Enre1t tepesine ç*8rak isim
lerini tarihe yudırmak ietiyen kl· 
9ifler, hepal. aynı pye pqiaıd• muh· 
telif aeefrler tertip ettiler. Bwıla
nn hiç biri muY&ffak olnwb. 

Çilnldl, Bvereat, liilnyaam befka 
hiç bir claliYle kıyMJanamıyacak 
hunsi.,etler tqunakt1ıcbr. Deli. 
Dkbaharm bulu rtısalrlannm J&
ladılJ Tibet yaylaları boyuncl bir 
ay ılren bir yaklqma Jliril# 
vardır. Yumupk karla artma dar 
ncll " bojularm dalcdar • ba
mallanndan mürekkep pnaa tan.-
fmdua Sfllarak heyetin dltm •· 
lifte ftl'lllUI tek bafln& IOD deraCıe 
mütkil bir merhaledir. 

Daim eteiinde, eefer heyeti. 
llM' U.Unf1. llon Dlaa'dan daha 
JUbeiı bir irtifada teste .emekte
dir. Dlıba çıkılacak 4.000 metre ~ 
dar irtifa 'didar. Bıuen-etekte ki-

Eıerest insanı gene ••llıp etti 
heyet geri dönmele medHlr ldı 

- flitçii, ~ ....... ~ .... m,.·• "Kör'' i aiW, t....,ı-· ............................. .... _d_ .................. ... 
Cl••~ .... ---n ....... 1mNt1i ol•. Oalu- .u.n_ ~ 

fi derecede nldir olan ban, Jlk· mln etmltlentir. ltm heyeti bat* ~ .......... lı ' hl lelliP 
aeldikçe uaıuak, te~ye yakın tememen llllllwolmafQlr. 1124 la S eliaiııi brtMa bir kÖlira -.ı Wr ... 
yerlerde, denis ımynlDdeld lurft· bmlraamda llalorl .,. ima. tepe- -•=-• ..__ igiıa jnek&.. JllllE • 
nın ancak üçte biri derece1inde lra- den 300 metre qaimmdüi bir nok- tar. Küçük Şahin b..ı.r. ._ •ılEll19 
hr. taya kadar muhakkak ıurette naıl rinden biri idi. Füuıt sup ma:ıl M; 

1933 seferine iftirik etmif olan olduktan aonra deha yilbelmiıler öjreaaııif, ,,. kendi gibilm J191itlıi-
doktor Grin clJ,or ki: Bu bava iGin· ve IOIU'a kaybolmu91ardır. 1934 ıe- na bir _..pten s ... • Bir ka-
de en belit hareketler bl1: insanı fer heyetinden Harriı, lla!orl'nln _.. Na.- ..,. ... ....,.... hafa O.. 
yorar, bir yandan bir yana dönmek, llOplılUU bir lıayanın illtln .. bul· ... oleqck ba:ratma b•"'Nlk isia 
bir adım atmak için bir çok defalar ftlUf ft bu hatırayı birlikte cedr• k--- ,al IÖltelmil... • ....... 
nefes almak lbımd:r. İ9te bu aey- mittir. böırle kapı UAI ar•meML 114....., 
rek hava içinde, eaaaen normal ha- Bu iki adamın •dlinyaaıa tavanı'" .. .a ilk ••K..._ mektebi" ai a4iJllll 
vada 10n derece müfidi olan muu- denileD Eftrett'in tı,,.ıae kadar olea V.a•aasa Haiiyu lliçiııa~41e 
zam bir iti bqann•k .cap etmekte- varmıf olmaları pek .ıatemeldL bıkJit eemit ....,_ clıit'iH'P 
dir. Fakat zaferlerini hayatlariyle öde- Muajabjı korlen taJuie elmif olsa 

Onun için çıkıt çok yavq yapıl· mitler ve lly* olduklan .-refl ce- japoal• gibi benket ..W.ilil t• 
mak li.ıımclır. Evereat tepesine bir ri cetirememiflerdir. Jüt, 3s'aia'm e1iDe çak ,-.,_. 
adamı bir Wıaa içinde çlkannlk --------·---.;.__ faket sw 711bea= .tm ... d .. •JW 
kabil olsaydı, derhal ölürdü. Fakat ...... ,,....., Aaıam .. flülıillll) 
insan vücudunda dikkate değer bıı F 'd k• Biri7le ötekiai .._._. _,_.__ 
intibak kabiliyeti vardır. Merhale ra n sa a 1 c1i7ar. ilMasi ...... oadaa ~ 
merhale yübelerek, her yeni mer- eclecek7Sokllıklardaflütplıp1Wriıf 
halede dev1mb tevakkuflar yapa • ı• 1 açma bir ~ tua...- bile .W.. 
rak, huıual bir teneffüa iletinin spanyo .... Do .......... wtma...., 
yardmuna hacet kalmadan Evereat na baaa her ..... a milli ol.cektır. 
tepesinin 350 metre aatimına kadar Fakat körleri ...-..... okaıti*-
varılabilir. 1 t 1 r IW'& b&yadenu oal.... CM T -

Bu ıüçlilk yc=nildikten sonra, a 1 n a 1 ..... ..-.&le tetkilltle-· ..... 
•ıl dağa çıkıt= ait milfkillt iiliıa. Halbuki iltMiatikı.. aire -. 

kalır: Muazam buslu yarlar, taf ve Paris, 6 a.a. - Pariıl maıhkcmeai 93l m•a•rzda aifmua biaıııle biri pr. 
buzlann yuvU'landığı umn ,eçid- de MOllt • de • lılarmn'da frauu ban· dür. Körlerin imba eclilclikleri ~ 
ler, iki katlı evler büyü'kliililnde kaamın kaularıaa yatırılan. lıpuya b-a.n. ceau:retia bir mu.. aibi 
buz lditlolerini ailrilkliyen çığlar. bankuma aid 40 ton altının, bankanın tahs•il olundqu ....ı.rca.. .... 

Ve nihayet hepsinin en katüaii o- kaıalarında Juhedl,..iıae karar ver- iız. Onlara faJdah ......._ olariıık 
lan w imanm konuol edemediii ea mittir. 1etiftiriWilderi giiDlsi ,...,_,.. 
büyük encel: zamaiı. Burp ve Banelon mabmları, Aacmk auıkal 99 mıerbMlıetli bir .ıır 

NIAD bafladılı SllD'n, ıımal gar- kendi idareleri altında bulunan ta- ka, sör.ı..ı. •ormi~ .... ,-. 
blıukm -.n " blru daha u budu panya benlrMmm blıklld 1ec&ne ı.. .......- ı.eia ecWaıilir. Meldep at
han ptireaı rtısa'r BverMıt'hı ni• panyol banka oldupna iclclia etmekte aelda iktifa ........U. ~ .. 
hal~ tepti edea -.nas ve Banelon cUımburiyet höldlmetı, Tlaia kMeri kall•-a••m ela ,.ı
uılUM ...,ı•aaı ~t... au.eıoatapea,.~•~il lıs'm ·~ M.-Wmlaiıreti plie-

ı f ..... .-............... wHJ. .......... fte dala itfa tikp W• kır·a=, flltçii, ..,.._.. 
tam zaman budur. Ç8nkü mayısta ~ini ·~~·~ur.- lalldlme- cu olarak çalqacaklarcbr. Fakat -. 
veya haziranda, dag· ın en korkun,. tı ıae, aynı tekılde mürac1&t111.wlun- l d L.ı p·L=•=:+•~-.: ...ı.L-

::ıı -·' .... -d Hı:ı.· b .. hall '- arm eruaa ya __ ___.. -aiWa&-.p ....... r~ ealliJ• ~ ır. ..un, u 191 • etme• sa- ua,.&i birçok i.Jl• vards. ODiar i,psi-
bst*ı·ı.- ...,,,_~ ..._~ ~--~_:_ 1t ............... !: ............. ............ . 
ler mltblt ........ ğlbr. lt.r- ~ ~'ise- ...ı-. .,. ............ ._..... t• IDlp9ıJsma71111bra ptiımek im· riae-le Parla ................ t- ...... ..illltilirlerı Lai V'ldal • 
,,. ..... ım .... ferlleyed.mu- ~!-=•· ........ ~ .................... ...,.. .. ,. 
~ ........... _,...,...ISclkt :~ 1amr....-.. ~ ltir.ü,...b Dımollricl ._... 
w. ......... ,...11 ....... ~ • ..... .... Kir ......... ~ 
da~~·~ ~ Pi-•-*' .. llW·FM.ııtpm...p:· 
de dlıllll latlD4e bütfMtn i-._nlir -" k•"•ne•- w fWit plııa .... 
iP,,.fllltraklıM1ıl•lllıılMk.nya - ..... ile ........... - "P-
bir kar ...,a bu eMmr 8aedade pu.eln? 
dlnJ&J'la alftuı lrmhdf blr hsl4e Ytılaıa -1 U. ildila .....,_. 
lr.tı-.t mWraAtenUr. Bu aene 4e ..,_ ..... a.Airleri ~ 
ucak dUllr ........ alb hafta.. Jiııaı llluiMe, Kmlay bir ....... 
veı .-.,. bqlen .... JPakat Tll- 11oeı.o.s. ı .... -'Ottnet bet -.ıe ,._•. .--. açaltiliır. '••ti ıl 
maa n ....,.n tılliU pktılar. Ut p11a isle eplD 1lllkrum )layıt clojna ite bizde 18.000 bclM" kir 
H..a. tr* Jllmelmlt cl•llllvdl •e DRJ....,ftl mımlıbdiı I* tarafaıcla -l'Cat olwık lim ,.Wi,_. ._.. 
pri;re clhmM iQla Wl- bu· fimcllye War ~bir mawf· 1Ma ... _...._ .._.. ile~--.._ 
labildit9r. iMi,_ ..._ ........ .ak·'ernHlir~ 

-.-.. .... ıe.a1rmm .................. dktalalük ....... a"4et ...... - ..,. 
eODalloklflll'-t1anpı• llaJat••....,.• ~ el'lbln mii111Hela· '=deaa.-.--hv .. 

reemclakl Fk • dnre _..,ela NMJe ~ o' • "• llt1hakl 1937 ....- w•me tlakliJo.-af cıq. ta.., 
tekıv sıkmaıt'tlt ... lllbade bal• lsdiraSi llaıll.-, lld ay StWe .. ........._ Küsik IMbik -... 
1111eekl9rı.&7J..t,_. B• tecıebe ........... ,. $11Üi~ ptir- ..........._ u.-ı ~ Wr 
fimdl:re kadar ,apılm• de1U4ir. mifd. -*in olabilir. Muid ojn-..: 
Fakat büar aefednclen dalla tebli- ~·· 4a .-. lllNktr dört oka:I- -. h....._. bir_.. 
keli ılrilnmMtediı. slba aufmda • mllroa eu blll nb - ....... ilıceii t."ıiWa edilir. 

Tllman'Ja oeeur arked•tlet'ı biç lelik kaJI& ......... JllPdauftır. Ge- Eliade bir illi ....aı olmak, Wrat 
Jrıoıtımem.ktadırlar. On1tr koca da· sen aw2.., ...... ,...... b7• mua ........ .......... iki···- ....... 
lı ,...ıye "" euretle llmlt ar· meleli 278 .U,.. 107 illa~ i- .._. olu-rık 711P•••t --••'-"j 
bdat1umm IDd'ıwnr .-.,. .,.. bllretti. ils•• blJll olta,.tıl.- N. Ba7clM 

...-.~~~~!!!!J!~~~ ... - - - - - --- - - ------- - --

- Ba)'TI', 8el11t:e11o 
- llalnald bu ÜfSID ll&ayl'nün a-

bomllln ıeceeldlr. 
- Zararı yok, Selnten- •uoı1u 

dinllyecek kadar ne..- yerinde 1'le· 
ın. 

Sekıat.ı laemeD. merPlandı: 
- Möeyö mhleainclea 11N nlaatau? .. 
Kendi hutalılı ytlainden, leleatea, 

kim1enin mideden Mfka bir llltftDdan 
l"Jhataq ol.muma tabMD!Dftl ectemu
di. 

- Hayır mata delilim... lfaltahk
tan daha fena bir teJ-

Sel•ten. aı ... bir mırla: 
- Hmallktm daba fena Jds bir 

feY olamu, deidl. 
Gençaclam: 

- Olur, olur, 41te cnap ftnlL -.... ~, 
-lflllL. 
8eı.t.G, y ... ....,.. D IGID ........ ~ -.. ,.. ...... .. 
-Helia•s n tp. 
- , 1 o 1 ,.... ..... ..., ettim, 

............... WltlJle mllaJlalu 
Hrfetlal ~ itla OD 8111e B· 
ZDD41r. 

- Her baldt heleblll ,..tndecllt, 
Seleeteıı im, fakat bOna bA1arm1 
h_. lratnwn!fmin'- lfıeriml 1D 
ahlt•ıaa e....,... etııaek hadaına cllf
tüm. Bana fena esham berinde .,.. ki...,_ yaptdı ve bUtO.n ıerveta 
malı9oldu. 

Seleaten ıene atıldı: 
- Bu tem bir tef delil kL 
Daima aılı: durall yibOne raı-a. 

Selelten bir nilrbindi Blıpıa nalaot 
larlk ne pı.e, iyi Jrartılar ve ~ 
IQllUDda, hakiki bir hf.kmet ifade edelf 
Wr bal tekli bulup ortaya lrıoyarcb. 

ltan• kudı: 
- Yat Desuek ifJla .....-.. 

Mr ıey olma4ıtı ftıkrindeala. 
- •et. sliıkil ma.,.a ~ 

~kllebillr. Kır bayatı ,e1dr~ltw. 

daba Mmimidir.1189yt yb Xllf&D&lra 
dar ya,ıyacaktır .......... , ... 

Bir aaniye. La Tapd'm sbpJerl 
rJtb. 

-itte inaumıyacappy, dl& 
Soma clenm fttlı 
- Malikin- ..._.,ııanıı. 

fmdsn Atılaca1mr Ba at.
flau ettiilerl para)'I mr smı.-• 
lardır. 



Ankara fidanlığı 
Step toprağını unutturmağa çalışan 

Bacasız bir labrikadır 
Ankara'da oturuyorsanız. yahut 

Ankara'yı her ziyaret eden gibi bir ba
~mdan öte ucuna kadar genış bir ge
zınti yapmışsanız elbette bilirsiniz ki 
Yenışehir'lc Cebeci arasında, etrafı 

çevrilmiş büyük bir bahçe vardır: Fi
danlık ... Ve şayet, fidanlığın içinden 
geçmiş, veya bir akşam üstü su ve a
gaç serinligini tatmak için onun ha
vuzları kenarında toplaşan kalabalığa 

karışmışsanız görmüşsünüzdür ki bu
rada ağaçlar bazan parmak koıdar, ba
zan bir iki metre ve nadir olarak -
oraya kati surrtte maledilmiş iseler -
kalın gövdclı, gölgesinde barınabile

cek yetişkin ağasbrdır: Fidanlık, git
tikçe yeşilleşen Ankara'nm yollarına. 
bahçelerine ve civarındaki köy ve 
kasabalara step çorağını unutturmağa 
çalışan bacasız ve makinesiz b:r fabri· 
ka gibıdi:-. Ankara bahçelerınin mey
valı ve meyvasız ağaçlarından çoğu, o· 
rada tohumdan yetiştirilmiştir. 

Fakat, bu fidanlığın da, her şey gi
bi, kendine göre kıscı. bir tarihçesi v;u • 
dır. 

Gördüğümüz ağaçlık ve y".şil sahc1 
bundan 8 • 9 sene evel k:imileıı arpa. 
buğday ve çavdar ekilen tarıalanlaıı 

ve Erzurum çeşmesi ayağından akaı. 
su ile beslenen bir kaç dönüm sebzt 
bahçesinden ibaret idi. Evel::c arazı 
nin ortasından geçen lncesu'yun ecre 
yanından arazinin bir kısmı batak ha 
lini almıştı; Erzurum çeşmesı ayağın 
dan sular bu tarlaların ortasından v, 
açıkta İncesu'ya karışır, çirkin bıı 
manzara teşkıl cttıktcn b.ışka mcmle 
ket havasını ifsat ederdi. Bu vaziyette 
hem akar sudan ıstifade ve hem dt 
şehrin ağaç ihtiydcını temin etmek 
maksadiyle 1929 senesinde sebze bos· 
tanı olan mahdut uhada Şehrt'manetı 
ufak bir fidanlık tesis euneğı diişün
müştü. Daha sonra bu arazid~ yetişen 
nebatların neşvünema kabiliyeti dik· 
kati celbettigınden şehrin agaç ihti· 
yacını temin nıaks.ıdiyle geniş bir fi
danlık meydana gt:tirmeği imkan da
hilinde gören Ankara Valiliği bu ci· 
vardaki arazinin istimlakine başlamış, 
kısmen belediye ve kısmen hususi ida
re tarafından istimlfilı: edilen 250 de
karlık bu yeşil sahayı vücude getirmiş
tir. İstimlak edilen bu saha, bir taraf
tan belediye ve vilayet tarafından teş· 
cir olunurken, diğer taraftan da şch· 
rin fidan ihtiyacm: temin için EiJ.ın 
yetiştirmiye başlanmıştır. 

l'rogramlı çnlışma 

1934 senesinde bu fidanlık doğru
dan doğruya vilayet ziraat müdürlü
güne devredilmiş ve kendisinden aza
mi istifade etmek içi.11 bir program 
bazırlaıunıştır. Bu programla takip e
dilen gaye şudur: 

1 - Ankara'da zeriyat çeşitleri 
mahduttur. Çı:şitleri mahdut t1lan bu 
ziraat arasına meyvacılığı sokmak la
zımdır. Bir taraftan köylülere iyi 
cins meyva ağaçlarından alınmış kı

sımlarla fidanlıkta yetiştirilen yabani 
fidanlar aşılanarak iyi, piyasada mak
bul ve para eden meyva yetiş_tirmele
ri için fidan dağıtmak ve köylerde bu 
şekilde meyva baıhseleri vücuda getir
mek. 

2 - Damızlık makbul cinslerden 
meraklılara her nevi aşı kalemleri 
vermek. 

3 - Şehrin ve vilayetin teşciri için 
meyvasız agaç fidanı yetiştirmek. 

4 - Bu genış sahanın isHihı ile Ye
nişehir ve Cebeci arasındaki boşluğu 
tamamiyle yeşil bir sahaya kalbetmek. 

5 - O civar halkının iyi bir gezin
i mahalli olmak üzere halka mahsus 

131 bir J)ark vücuda z,etirmek. 

Burada her cesit 
..:. .:» 

ağaç yetişmektedir 

Fidanlık geçen sene 
78. 000 fidan daf!~ttı 

, ............ ;:·~::·~·········-ı 

ı N. B. 1: 

.................................................... 
Na!ııl ~.:alışıldı? 

Fidanlık arazisinden azami derece· 
de istifade etmek için ilkönce araziyi 

çayır halinde kaplamış olan ayrık ve 
diğer zararlı otları temizlemek, İnce
su civarında yer yer bataklık halini 

almış araziyi kurutmak ve islah etmek 
işleri beş seneye ayrılmış, her sene a
razinin 5 de bir kirizme edilmek sure-
tiyle işlenmekte ve bataklık yerler 
kurutularak ziraate elverişli bir hale 
getirilmiştir. Fidanlığın senede 10.000 
lira olan tahsisatı tercihan toprağın 

kirizmesine, işletmesine ve is l ihın.a 

sarfedilmektedir. Dört senedenberi 
program harfiyen tatbik edilmiş ve ö
nümüzdeki sene bu mevsimde fidanlı
ğın bütün sahası bu şekilde kirizme 

edilmek suretiyle bir taraf dan toprak 
işlenmekte diğer tar.af dan işlenmiş o
lan sahalarda Ankara ikliminde mu
vaffakiyetle yetişebilen meyvalı a-
ğaçlardan kaysı, armut, kiraz, vişne, 
dut ve elma anaçı olabilecek cinslerin 
tohumları ekilmiye başlanmıştır. Ye
tişen yabaniler bir sene sonra şaşırtı
lıp aynı senede aşılanmakta, meyvalı 

fidanlar tevzi edilecek bir hale gel
Jikten sonra dağıtılmaktadır. 

Nı1lt•r "''•tistfrilivor? .J \: ..... • 

Meyvasız agaçlardan akasya, kavak, 
dişlmdak, sofora, akcaağaç. at kesta
nesi, karaağaç, tezyinat ağaçlarından 

leylak, top akasya, top vi~ne, kırmızı 
erik, vesair ağaç cinsleri yetiştirilip 
mevsiıpde dağıtılmaktadır. Fidanlığı
mızda her sene tohumdan 5 • 6 bin çam 
ve o mikdarda mazı yetiştirilmekte

dir. Çamlar altıncı senede tevzi edile
cektir. Her sene bu mikdar çam ağacı 
verilebilecektir. Bu da Ankara ihtiya
cını kısmen karşılar. 

Döl"düncü senesi bitmek üzere olan 
fidanJrı· 1 

• <>onra bu mevsimde 

çizilen plan mucibince tekemmül ~t
miş ve her tarafı kirizme edilmiş ve 
dikilmiş, muntazam bir hale gelmiş o
lacaktrr. 

Fidan/ıh parl• r<tzi/e.-,i de 
görncek 

Tekemmül ctmi:ş olan fidanlık fCh
rin iki kısmı arasındaki biıyük boşlu. 
gu daimi yeşil bir saha haline getire
ceğinden şehre ayrıca bir güzellik 
vermiş olacaktır. Hususiyle fidanlı • 
ğın ortasından geçen cadde, iki tara
fı ağaçlandrktan sonra şehrin en güzel 
bir caddesi olacaktır. Fidanlık par:kı
nm güzel güllükleri ve çiçekleri ara
sında halk ve çocuklar hava alacak, 
gülüp eğlenecektir. 

Kijyliiler ve fidanlık 

!Kayseri' de atlıspor ve maçla 
Kayseri (Husu

si) - Atlıspor o -
cağının Niğde yü -

1 rüyüşüne iştirak e
den sporcuları şe

refine orduevinde 
general Ziya E
kinci tarafından 

bir balo verildi. 
Balo çok neşeli 
geçti. Baloda Niğ
de gezisine işti · 
rak eden bayanlar 
da bulundu. Balo -
ya ait bir resmi 
gönderiyorum. Geçen hafta Sümer spor kulübü ile Ankara Güneş kul' 
arasıncla bir maç yapıldı. İki kulüp 5-5 berabere kaldı. 

Safranbolu köylerinde neler gördüm! 

Muntazam yollu, mektepli 
Kepez, Değİrmendere köyle 

Ankara'da su altı olan yerlerde hal
kın en çok diktiği söğüt ağacıdır. Ev
lerin inşaatında kullanılmak ve ava- 1 
danlık yapmak üzere yctiştirılen bu l 
ağaçlara yapılan itina az değildir. Fa
kat menfaat kaygısı ile bunlara göste
rilen dikkat ve ihtimam meyva bahçe
sine de gösterilse, şüphesiz aynı sa -
hada, söğütlerden ziyade maddi isti
farle göreceklerıne şü~he yoktur. Ba
zı köylerde görülen meyva ağaçları, 
bilhassa zerdaliler ve diğer ağaçlar 

yerine (kilosu 3 - 5 kuruşa satılan zer
dali yerine) beher kilosu 30 - 40 kuru
şa satılan kayısı yetiştirseler, 100 ki
lo zerdaliden 500 kuruş alırken 100 ki
lo kayısıdan 30 - 40 lira kazanmış o· 
turlar. Aradaki fark mühim değil mi? 

1'ccriibeler ue tevziler 

Dört senedenberi çilek tecrübesi 

yapılmaktadır. Bu tecrübeler ümidin 
fevkinde neticeler vermiştir. Anka

ra'nın yabis ikliminde yetişen çilekler 
fazla tatlıdır ve şekersiz yenir, gayet 
nefis bir kokusu vardır. Bu çileklerin 

büyüklüğü de herkesin dikkatini cel

betmiştir. İstanbul'da Arnavutköy ve 

civarı yerlerde yetişen ve Osmanlı çi
leği namı verilen çileklerin Anka·a'-
da yetişen cinsine de Nurettin Ar

tam'ın teklif ettiği gibi Türk Çil• ği 
demek pek doğru olur. Müracaat e

denlere çilek fidesi verilmektedir. 
Cilegin köylüler arasında tanıimi on
la için mühim bir kazanç menbaı ola
bilir. 

Fidanlık' ta üç senedenberi fidan 
tevzi edilmektedir: 

1935 senesinde 3.000 ağaç, 

1936 ,, 18.000 " • 

1937 " 78.000 ,, • 

Bu son rakam bugünkü sahaya na· 
zaran azdır. Fidanlık tekemmiil edin
ce 100.000 rneyvalı ve 150.000 meyvasız 

olmak üzere her sene 250.000 fidan 
tevzi edilebilmek için teubi rler alın
mıştır. 

Köyde pınar bafı ve Konarı k öyü 

Safranbolu, (Hsususi) - Atların sırtında Safranbolu köy1 
ne gidiyoruz. Kepez tepesinden Y azıköy' e gidiyoruz. Köyde 
rastlanan eski eserler huranrn eski b ir tarih yurdu olduğunu gör 
teriyor. 

Köyde 285 ev vardır. 645 i erkek ol-ı verilmektedir. Mektepte okuyan 
mak üzere 1344 nüfusu vardır. Beş talebenin adedi, erkek talebeden 
dershaneli ve iki öğretmenli bir oku- ha fazladır. Bu dikkate değer hadi 
lu, bir hamamı, üç bakkalı, bir fırını, yi şu rakamlarla ifade edebiliriz: 

!ebenin 85 i kız 65 i erkektir. Bu ıc8' 
yün bahçelerinden istihsal edilen seti' 
ze Kastamonu, Gerede, Zonguldak <t' 
Safranbolu pazarlarında satılmak 
dır. 

üç kattvesi, iki semerci, bir demirci, 
üç nalband, bir t erzi, bir eskici, bir 
kunduracı dükkanı vardır. Köylü zi
raat ve küçük sanatlarla meşguldür. 
B u köyün 80 genci şimdi Karabük 
çelik fabrikaları inşaat sahasında ça
lışmaktadır. 

Biraz daha ileride Yazıköy'e gidi-

Konarının yarım saat daha şark y6' 
nü ötesinde kurulan 135 evli 785 ııil' 
fuslu Yörük köyü uzaktan ikişer, üçe' 
katlı büyük binalariyle dışarıdan ı# 

yoruz. Vaktiyle döşenen kaldırımlar yük bir şehir manzarası arzetmekt~ 
yer yer bozulmuş. Buradan Değir- dir. Köy sokakları kaldırımlı ve mııll' 
mendere'ye indik. Sakız ağaçlarının 

koyu gölgesinde yatan ölüler diyarın· 
dan geçerek Konan köyüne girdik. 
420 kadın 580 erkek olmak üzere bin 
nüfusu olan bu köyün 220 evi, beş 

dershaneli ve iki öğretmenli bir oku
lu vardır. Ayrıca bakkal, manifatura-

tazamdır. Bu köyde sekiz pınard• 

yalnız bir tanesinde su vardır. Kö1' 

su getirtmeyi köyün zenginlerinde' 

Demiryolları müteahhidi Meh~ 
M uratoğlu vadetmiştir. Bu köyde ti' 
fak tefek ziraat işleri yapılmakla V 
raber köyün başlıca geçimi ekmekçi er, fırın, kasap, nalband olmak üzere 

9 dükkanı vardı r. Köy sokakları kal- liktir. Köyde beş dershaneli ve yatı1 

dırımlı ve muntazamdır. Burada köy bir ilk mektep vardır. Yatı evinde ~e4 
kanunu tatbik edilmekte ve mektepte redeki 45 köyün çocuğu vardır. - .,,.. 
en yeni tedris usullerine göre ders E. BEŞE 



TÜRKİYE'NİM DÜNYAYI SARACAK SESi 

Etimesğut telsizi 
22 temmuzda bitmiş ve 
teslim edilmiş olacak 

Temmuzun yirmi ikisinde 

. .Eetimesğut radyo istasyo· 
nu bıtmış ve hükümete teslim edil· 
miş olacak .. 

Tam bir buçuk senedenberi ora· 
d~ g~c.eli gündüzlü çalışılıyor: Tür
kıye yı modern bir medeniyet ve 
kültür müessesesine kavuşturmak, 
gür sesini mesafelerden aşırarak 
yaymak için ... Etimesğut sırtında 
çalışan işçiler, mühendisler, mimar
lar toprakla değil, adeta mesafe 
mefhumiyle boğuştular ve onu 
mağIUp ettiler. 

Radyo; mektep gibi, kitap gibi, 
sahne gibi bir terbiye vasıtası ol
mu_ş_t~r; ve bunların içinde, hitap 
ettıgı kitlenin genişliği itibariyle 
en başta gelenlenden biridir de. 
Mektep daha ziyade rocuklar ki-
ta k :r ' P 0 uma yazma bilenler ve sahne 
muayyen b" · . . ır sevıyeyı bulmuş olan 
ınsanlar için terbiye müessesesi sa
yıl bT a 1 ~r. Fakat bugün radyo yaş 
v~ Sevıye farkı gözetmeden bütün 
hır halk kitlesinin hocası olmuştur 
:vr~p~'.d~ r~dyo, halkın terbiyesi 
. e .kulturun ınkişafı yolunda en çok 
ıstıfade edilen vasıtadır. 

klJ' • '~ l • 

i 

Fakat bizim Etimesğut eserinden 
bekl~digimi.z ''•lnız bu değildir. 0-
n.u~. ılk vazı!..:si şüphesiz milli kül
turun me!'11~ket hududları içinde ya
pılması, ınkışaf ettirilmesidir. An
cak bunun dışında radyoya, memle
ket propagandası gibi yüksek ve çok 
mühim bir iş daha düşüyor. Pro
paganda, bilhassa harb sonrası dün
y~sında milli menfaatlerin beynel
m~lel sahada nazımı vaziyetine gec
mış, gere~ le~te ve egerek aleyht; 
~m!111sız bır sılfilı olmuştur. Ondan 
ıstıfade etmesini bilmiyen ve pro
paganda vasıtalarından mahrum o
~a~ memleketlerin hali korkunç bir 
ıs.tıkbalden habersiz yaşamakla bir
dır. 

İ~tirahat zamanlarınızda düğ
~esıni çevirdiğiniz küçük ve sevim
]~ makine aize dünyanın dört köşe
sınden haberler getirir, nutuklar, 
konferanslar dinletir, hatta - da
ha sureti haktan görünerek - mü
zik verir. Bunlar maskeli ve mas
kesiz propaganda şekilleri. ..... kimi 
fu, kimi bu ideolojinin silahıdır· 
ve bunu yapanların bekledikleri' 
umdukları vardır. ' 

Y eıil •ırtlardan pilonların görünüıü muhteıemdi 

Etimesğut radyo istasyonu, türk 
ideolojiıinin, bizim rejimimizin 

hizmetinde, dünyaya bizim sesimi

zi taııyacak, bizi tanıtacaktır. On

dan beklediğimiz ikinci mühim va

zi~e .. yeni ve modem Türkiye'nin 
ntıllı hududlardan mücerred dili 
olmasıdır. 

Yııan: 

~mal Zeki 
Gencosman 

E timcsğut nahiyesinin arka

sında, yamaçları akasy2 
ormanı halini alan iki tepenin or
tasındaki yoldan otomobil kumları 
çıtırdatarak gidiyor. Buradan, is
taeyonun kart viziti, demir direkler 
bütün haf111etiyle görülmektedir. 
Artık telsiz hududunun içindeyiz. 
işçiler harıl harıl çahııyorlar. San
tral binası tamamlanmıJ, borularla 
pilonlara bağlanmıJtır. Memur ve 

- lalıat dibinden buna y_alnız korkun~ clenilebilirtlı. 

mülıendia evleriy1e bu sırt adeta 
bir mahalle halini almıı. 

Büroda genç bir türk mühendisi 
bizi karıılıyor ve içinde emeği bu
lunan eser karşısındaki hayranlığı
mızdan en büyük manevi bazı tada 
tada izahat veriyor: 

- Bitti sayılabilir artık, diyor, 
ayın yirmi ikisinde inpaat hükü
mete teslim edilecek, eğer büyük 
bir mani çıkmazsa, 23 ünde neşri
yata ba§hyacağız, çok masraflı ve 
çok emekJi oldu; fakat çok mükem
mel oduğunda da JÜphe yok. Hu
susiyetleri ve üstünlüğü yapılan 
masrafla verilen emeği unuttura
cak nisbettedir. 

Büyük bir salona giriyoruz. Bu
rada inpat mühendisleri makinele
rin son kontrollarını yapmakla meş· 
guldürler. Mütehassıslar üzerlerine 
aldıkları işi kusursuz bir tekilde 
teslim etmek için ellerinin ve kafa
larının bütün maharetini sarfeedi· 
yorlar. Bu salon, santralın en kıy· 
metli dairesidir ve en ince teknik 
cihazlar buradadır. Sağda solda. 
"ölüm tehlikesi" yazılı ve malfun 
kafa tası damgasını taşıyan levha· 
lar var. Bunlar, 1500 voltla tecrübe 
edilen cihazlara yaklaşılmaması 

için alınmıJ ihtiyat tedbirleridir. 
Mümkün olduğu kadar uzaktan bu 
renk renk, yer yer yanan küçüklü 
büyüklü lambaların manası, vazife
leri hakkında izahat alıyoruz: 

- Şu cihaz buraya kadar telefon 
tesisatiyle gelen sesi te§dit etmek 
ve asri yayma cihazına nakletmek 
içindir. Şu gördüğünüz lambalar 
kilovatların hesabını yapar. Biri 
çalıştırıldığı zaman 60, öteki de 
çalışırsa 120 kilovatlık uzun dalga· 
Jar temin edilir. 
Şu gördüğünüz tertibat postanın 

çıkardığı Armoniyi alıp toprağa 
verecek cihazdır .. Bütün işler bura
da otomatik bir şekilde görülür 
Bir tarafta küçük bir arıza olun
ca, fU lambalar söner ve kontrol 
memuruna vazifesini ihbar eder. 
Zaten lambaların sönmesinden da
ha evet, JU cihazın içindeki zil çal
mağa bqlar bunun manası mühen· 
dise: 

- Filan yerde bozukluk var diye 
htar etmektir. 

Ve bir köşede vazife saatini bek· 
iyen büyük bir gramafon tertiba 
iyle bir hoparlör'ü göstererek: 

- Bunlar da sigorta tertibatı 
uzdır, diyor, akla gelmiyen bir sc 
ehle ıehirdeki stüdyoda veya yol

da bir !rıza olursa dinleyici, arıza 
tamir edilinciye kadar beklemiye
cektir. Bizim de burada gramofo-

iki pilon, Tculyo iatcuyonuna fU gördüğünüz clemir borularla bağlanmıılarJ ... 
numuz, plaklarımız, ve bir küçük 
stüdyomuz olacaktır. Böyle bir ih
timal karşısında derhal biz kendi 
vesaitimizi harekete getirecek ve 
şehir stüdyosunun neşriyatını ta
mamlıyarak dinleyiciye karşı vazi
femizi yerine getirmeğe çalışaca

ğız. 

Ve beraberce santralın bodrum 
katına iniyoruz. Burada uzun ve kı· 
sa dalgalı postalar için ayrı ayrı ça
lışan cihazlar ve hepsinin yanında 
emniyet tertibatı vardır. Her hangi 
birinde bozukluk olursa, posta du
rursa diğeri derhal onu ramplasa 
edecek ve bu suretle işler durnuya
caktır. Faraza, çalışırken kızan 
lambaları soğutma cihazının muh
temel aksaklığına karşı alınmış bir 
tertiple, bir makine bu lambaları 
ı 5 dakikada soğutabilecektir. 
Bu 15 dakika içinde bozukluk tamir 
edilecek, neşriyatın insicamı bozul
mıyacaktır. 

Bodrum katında, muhtemel hava 
taarruzlarının sigortası da düşünül
müş, burada çalışan memur ve iş
çiler için mükemmel bir sığınak 

vücude getirilmiştir. 

8 ize izahat veren arkadaşa, 

uhinleri kurcalıyan bir 
sual soruyoruz: 

- İstasyon çalışmıya başlayınca, 
yani kapasite 5 den 120 kilovata çı
kınca• Ankara çok kuvetli bir mer
kez haline gelecek. Fakat acaba bu 
kuvetli merkezin, aynı veya yakın 
dalga uzunluklarına tesir etmesi, 
'>nları örtmesi mahzuru doğmaz mı? 
Bu nasıl bertaraf edildi. 

- Böyle bir ihtimal mevcut de
ğildir, diyor o, ve ilave ediyor: 

- Şimdi bir çok istasyonlar var
dır ki radyonuzun düğmesini çevi
rirken bir çok yerlerden çıkarlar; 
bu suretle bir tedahül (raisonnan
ce) olur. Bu, postaları bozan armo
niden ileri gelir. Bizim istasyon 
için bu bahis mevzuu olmıyacaktır. 
Zira öyle cihazlar konulmuştur ki 
bunlar Ankara'yı muayyen bir tul 
mevcede çalııtıracak diğer istasyon
ları tmamen ayıracaktır. Ankara ça
Iııırken de gene her tarafı dinle
mek mümkün olacaktır. Yalnız u
zun dalgalarda 200 metre arasında 
Ankara'nın sesi duyulacaktır. Kısa· 
lar için bu 200 metre meselesi de 
yoktur. Kısalar gündüzleri 19,74, 
geceleri 31,69 metre üzerinden ça
hpcak, uzunlar ise gece gündüz 
1639 metre üzerinde bulunacaktır. 

Koca demir pilon §U müıelleı kaide iizerinJe duruyor 

Şimdi, dev cüsse direklerin -
teknik tabiriyle pitonların - di· 
bindeyiz. Ankara'dan bu direkler 
kurıun kalem gibi görünür, Eti· 
mesğud'un içinden muhteşemdir 

fakat dibinde yalnız "korkunç" ke
limesiyle vasıflandırılabilir. insan 
zekasının ve zekayı kullanan eli
nin yerden göğe doğru uzattığı bu 

her biri 255 metre yilkaekliktelri di
rekler üç köteli birer kaide üzerine 
oturtulmu§lardır. 

Yeni Türkiye'nin bu fevkalade 
eserini ziyaretten dönerken kafa
mın içinde hep: 

- Sesimizi duyacaklar, duyura
cağız, dünyanın öbür ucundan din
lenebileceğiz cümlesi dolaııyor ve 
düşünüyorum: 

Radyoda Balkanların en eski mil
letiyiz. Bizde 1926 da Ankara'nın 

şimdi çalışmakta olan istasyonu 
kuruld~u ve 1927 de çalışmağa 
başladıgı uman Balkanlarda henüz 
radyo yoktu. Bugün dünyanın sa
yılı istasyonlarından biri sayılan 
BükreJ istasyonunun bile henüz 
temeli atılmamıftı. 

Ve yeni Etimesğut istasyonu, 
Balkanların en mükemmel telsiz 
santralı oluyor. En mükemmel, en 
güzel ve en kuvetli istasyonu .. Göğ
süm kabarıyor .. 

Mükemmel telıiz cihazlarının bulunJuğu •alonclayız 

U:ıyn clcılgqlar l_OP..Gfl mıılıinela kontrol edili~r 

Yarınki TUrkiye, her köyünde 
bir radyosu olan, halkı radyoya 
bağlamıı ve abonelerin aaym
nı bu günkünün bir kaç yüz mis
line çıkarmıı bir memleket ola
caktır. Devlet bu işin üzerinde
dir. Binaenaleyh, bu Türkiye biz
den uzakta değildir. İdealin arefe
sindeyiz. Bizde de radyo halkm 
ihtiyacı haline gelecek, faydaları 

elle tutulur, gözle görülür bir hale 
getirilecektir. Etimesğut istasyo
nu ancak o zaman beklediğimiz ran
dımanı vereçektir. 

Bugün nasıl her köyde bir 
.okuma odası tesisi için ça

lışıyorsak, yarın da her köyde bir 
radyo salonu, radyo meydanı kura
cağız. Bu ihtiyacı bizden evel du
yanlar çok olmuştur. Bir küçük mi
sal veriyorum. 

Bu misal radyonun, elektrik da
vası olmaktan başka bir şey olduğu
nu da göstermesi itibariyle dikkate 
şayandır: 

Amerikalılar günün muayyen sa
atlerinde işçiyi radyodan istifade 
ettirebilmek için rüzgarla çalışan 
radyolar yapmışlardır. Ve bir mi
sal de memleketimizden: 

Trakya umumi müfettişliği saha
sında 1232 köy vardır. 936 senesin
de bu nıüfettişlik beş senelik bir 
kalkınma programı yapmıştır. Prog
ramda Trakya köylerini birer rad-
yo sahibi yapmak da başta gelen 
maddeler arasındadır. Avrupa'dan 
getirilen hususi tertibatlı bazı rad
yolar - ki bunlar çalışırken aynı 
zamanda ışık veren bir vasıta ha-

line gelirler - bu köylere yerle!
tirilmeğe başlanmıştır. llk senede 
89, ikinci sene nihayetinde 261 köy 

birer radyo kazanmıştır. 941 sene
sinde 1232 köy radyolu olacaktır. 

Meydanında radyo bulunan köylü 
gece saat 24 de ışığının altında rad
yosunu dinliyebiliyor. 

İstikbalin Türkiyesi işte böyle 
'1alkı dünyaya en kestirme yoldan 
'>ağlıyan vasıtalarla mücehhez olan 
köylerden, şehirlerden ibaret bir 
''birlik" olacaktır. 

Bu yazıyı bitirirken, Etimesğut 
radyo istasyonunun inşasını üzeri
.le alan Markoni müessesesinin ve 
mşada çalışan alman, İngiliz ve ia
viçreli ustalara ve bilhassa dünya
nın tanınmış fen adamlarından biri 
olan Felten Giyom müessesesinin 
doktor mühendis ve mUtehaseııı B. 
V eygele'nin samimi mesaisini kay
detmek lüzumlu bir kadirşinaslık-
tır. 
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ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Cenevre 
Amstcrdam 
Beri in 
Brtikıcl 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
BudapelitC 
Bükrcı 
Bclgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

Acıltb 

6.23 
125.9075 

3.5025 
6.625 

28.8125 
69.55 
50.63 
21.327~ 

1.14 
1.5375 
4.365 
6.9225 

23.68 
24.92 
0.9375 
2.87 

36.37 
32.1225 
23.725 

6.23 
126.0025 

3.5025 
6.625 

28.815 
69.5175 
50.64 
21.33 
1.14 
1.5375 
4.365 
6.9225 

23.68 
24.92 
0.9375 
2.87 

36.37 
32.1225 
23.725 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1933 türk borcu l' 

u ,, ,, I 
1933 ikramiyeli 

Erpni 
T. C. Merkez 

(Peşin) 
19.025 19.025 

(Vadeli) 
19.05 19.0S 

95.-

bankuı 104.-

95.SO 

104.-

25.-
Anadolu Demlryolları 

% 60 hiase S. 25.-

· ~ Janda·rma .. 
~ . . 

Hayvan velensesi ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma komiıyonundan: 

1 - Bir tanesine on bir lira kıymet 
biçilen sekiz yüz hayvan velenseıi 
kapalı zarf eksiltmesinden pazarlığa 
tahvilen 18.7.938 pazartesi gUnli aaat 
onda satın alınacaktır. 

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

· · Enstitüler· · .~.· 
Kösele ve kunduracı 
malzemesi alınacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör-

lüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı için 

(300) kilo kli~ük geyik marka sırt kö
sele ile (34) kalem konduracı malze
mesi açık eksiltme suretiyle satın a
lınacaktır. 

2 - (8.7.938) tarihine mtisadif cu
ma günli saat (10) da rektörlUk bina
Blnda müteşekkil komisyonda ihale 
yapılacaktır. · · 

3 - Muhammen bedel (918,50) ve 
muvakkat teminat (70) liradır. 

4 - Fazla izahat ve parasız fC1ttna
me isteyenlerin enstitü daire ır.üdür-
lüğtine müracaatları. (1999) 3943 

Harita Umum Md. 

Pavyon yaphnlacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. ne bağlı Harta 
kıt'aaı eratına iit natamam pavyonun 
ikmali intaatı bu işe mahsus ke§if ve 
plAnı mucibince açık eksiltme ile yap
tırılacaktır. 

2 - Eksiltme 22 temmuz 1938 cuma 
günil saat onda Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Komisyonun -
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 8305 lira 63 
kuru§, muvakkat teminatı 622 lira 92 
kuruttiır. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
2499 sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü mad
delerinde yazılı vesaiki hamilen yu· 
karda. yazılı gün ve saatte ve keşif ve 
ıartnamesini görmek isteyenlerin her 
gün komiayona gelmeleri. (2158) 

417? 

Muhtelif harla <elvellerf ah nacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. için 5. 7. 938 
salı gilnü aaat 10 da eksiltmesi yapı
lacak olan 14 adet 1nvar cetveli, 30 a
ret Golyenin ailrgUlU hesap cetveli, 27 
adet Deklinatuvarın eksiltmesine ta
lip çıkmadığından eksiltme 20. 7. 938 
çartamba gilnU aaat 10 da yapılacak
tır. 

2 - Eksiltme Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. AL Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 920 lira, 
muvakkat teminatı 73 lira 50 kurut o
lup makbuz veya banka mektubu ka
bul olunur. 

4 - İsteklilerin ıube.Indeki nümu
neleri görmek Uzere her gün ve ek
siltmiye girmek için de yukanda yazı
lı gün ve saatte teminatlariyle birlik
te komisyona gelmeleri. 

(2306) 4416 

ULUS 

l~lUJJMJJB,A11lA 
CAN V<UQTAQ.I~ -

Klrahk kapah yüzme havuzu ve gazino 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 

Çocuk sarayı caddesinde yeni yapılan Çocuk Esirgeme 
Kurumuna ait Sinema binasının altındaki 25 metre uzun-

' 
luğunda, 9 metre geniıliğinde, 1. 70 ila 3.50 metre derinli-
ğindeki kapalı yüzme havuzu (Pisin) ile etrafındaki gazi
no ve müştemilatı açık artırma ile kiraya verilecektir. İha
lesi 25. 7,938 pazartesi günü saat 15 de Çocuk Esirgeme 
Kurumu genel Merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini gör
mek isteyenlerin Kurum Hesap işleri direktörlüğüne mü-
racaat etmeleri. 4412 

.::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- --------- Türk Hava Kurumu -- ---------
------BÜYÜK PİYANGOSU - -- -

7-7· 

Muhtelif erzak ah nacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdeminin 938 yılı 25 temmuzda 
ci teşrine kadar dört aylık erzakıın aşağıdaki gösterildiği üzere 
ayrı ayrı bir kısmı kapalı zarfla bir kısmı da açık eksiltmeye konul 

2 - İhale 22.7.938 cuma günü her grup hizasında gösterilen s 
yüksek ziraat enstitüsü rektörlük binasında müteşekkil komisyon 
da'n yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeller erzakın hizalarında yazılıdır. Muvakk 
natı o/o 7,5 dur. 

4 - Kapalı zarfla eksiltmeye konulanların teminatları ihale m · 
den bir saat evel komisyona teslim edilecektir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin en 
ire müdürlüğüne müracaatları. (2283) 4 

Muhammen 
Asgari Azami bedel 

İsmi kilo kilo T.L. 

Et 29966 30334 13650,30 

Ekmek 54800 55300 

Sadeyağ 

Tere yağz 
Zeytin yağı 
Zeytin yağı 

Yumurta 
Yoğurt 

Süt 
Kaşar peynir 
Beyaz peynir 

Kuru soğan 
.. fasulya 
,, bamya 
., kayısı 

,. üzüm 
,. erik 

Mercimek 
Nohut 
Patates 
Çay 
Soda 
Reçel 
Şeker 

Sirke 
Pirinç 
Pirinç un 
İrmik 
Makarna 
Şehriye 
Tuz 
Un 
Sabun 
Salça 

55000 

484 
3016 
1050 

6667 
2166 
2166 

566 
633 

4866 
2833 
223 

11933 
300 
300 

1233 
1300 
6833 

66 
3300 
2566 

3900 
566 

8664 
220 
900 

1334 
45 

1120 
2000 

600 
333 

Taze fasulye 1934 
T. kabak 1934 
T. Bamye 668 
Patlıcan 1934 

La.hana 1934 

6000 

600 
3334 
1100 

6834 
2334 
2334 
700 
700 

5334 
3167 
230 

2167 
350 
350 

1334 
1500 
7334 

84 
3334 
2833 

4167 
667 

9000 
250 

1000 
1166 

67 
1334 
2167 

834 
400 

5253,35 

6600,00 

840,00 
2000,40 

385,00 

119,60 
583,50 
466,80 
840,00 
350,00 

373,38 
274,05 
276,00 

1625,25 
~05,00 
210,00 
100,10 
225,00 
513,38 
290,50 
333,40 

1133;20 
1333,44 

100,05 
2250,00 

100,00 
250,00 
291,50 

20,10 
100,00 
325,05 
433,60 
120,00 

Muvakkat 
teminat 

T.L. 

1023,80 

394 

737 

163 

726,33 

267,00 

İ•hale gün 

22.7.938 cuma günü 

22.7.938 cuma günü 

(1 

22.7.938 cuma günü 
(1 

22.7.938 cuma günü 
(1 

Açık eks.iltm 

22.7.938 cuma gllnU 

(13) 

--- -= Ispanak 1934 3 üncü ke§İde 11 Temmuz 1938 dedir. 

2000 
2000 
1000 
2000 

2133 
2133 
2133 
2133 
2250 
1667 
1500 

300,00 
200,00 
200,00 
400,00 

170,64 
319,95 
170,64 
319,95 
450,00 
250,0S 
225,00 

22.7.938 cuma gilnil sa 
(14) -................................................................................... ~ :::: - - - Pırasa 1934 

Domates 1934 --- Açrk ek&.iltme. 

§ 7 milyon adet kiremit yap~ırılacak § § Büyük ikramiye 50.000 liradır = dolmalık biber 2000 -- - - Semiz ot 1334 

E Kızılay Umumi Merkezinden : : := Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- ~ Bakla 1334 -
: Kırşehir Vilayetinin Köşker: nahiyesiyle Çiçek - dağının yer § § lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .. , - ----: sarsıntısından evlerinin tamamiyle yıkılmış olan köylerinde yapı- : = 
S lacak olan evlerin kiremit ihtiyacını temin için o mıntakalarda 20 : := 
: ila 40 ocak açtırılmak suretile yedi milyon kadar 3erli kiremidi : := 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyango

ya iştirak etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz .•• 
-----

E ~:pı::r~~~c:~~~e~ ~a~;ı~:::::~ ~?r:1!11:m;:p;:rı:~!~1::~n~l~~i~ı:~~ ; ~ f lf fi 11111 l l l il f l l l lfl l l l l lf l l fll l l l l l l l l l l 11111111 Jl l l il l f l l il l l l l l l l l lf l l l I CF 
lan en son ve kat'i teklif mektuplarını nihayet 11 tem.muz 19~8 pa- : 
zartesi günü saat on beşe kadar Umumt Merkezimize vermeleri ilan : 
olunur. 4343 : 

---------'=İııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııır 

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 a§ağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 
4 ,, 250 .. l.ooo 

40 .. 100 ,, 4.000 

100 
120 

160 

,, .. 
,. 

50 
40 

20 

.. 
" .. 

5.000 
4.800 
3.200 

.. 
" 

,, 
... 

DiKKAT : Hesaplarındaki patalar bir ıene içinde 50 li
radan a§ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
fazla.siyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylill, 1 Birinciklnun, 1 Mart ve 
ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

'-------------------------------------~ 

Muhtelif binalar yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Ada Parseller 

322 
322 
322 
322 
331 
331 

- 331 
331 
331 
326 
326 
326 
326 

1696 

327 
327 
327 
327 
325 
325 
32ti 
321 
321 
321 
321 
340 

19, 20, 21, 22 
16, 17, 18 
s, 6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
1, 2, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 
ı, 14, ıs 
7, 8, 9 
4, 5 
10, 11, 12 
13 
1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 25 
8, 9, 10, 11 
12, 13, 14, 15, 28, 18 
19, 20, 21, 22, 23, 24 
Erkek Lisesi hududu hari
cinde bilumum mebani ada 
dahilinde bulunanlar. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 
7. 8, 9, 26, 22, 23, 24 
10, ıı, 12, 32, 34 
17, 18, 19, 20, 21 
1, 2, 20, 21, 4, 5, 6, 7 
27, 29, 15, 16, 17, 18 
8, 23, 10, 11, 31 
13, 14, 15, 16, 17 
1, 28, 27, 3, 4, 5, 6 
11, 12, 21, 22, 23, 24, 18, 19, 20 
7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 
Ada dahilindeki bilumum 
mebani 

Muhammen keşif 
bedeli 
Lira K. 

1855 
903 

1232 
1781 50 
1862 
1141 
1036 
1610 
1001 
1641 50 
1582 
1596 
1477 
2030 

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

Dipozito 

Lira K. 

139 12 
67 73 
92 40 

133 62 
139 65 
85 58 
77 70 
120 75 
75 8 

123 12 
118 65 
119 70 
110 78 
152 25 

100 80 
106 5 
82 95 
89 72 

138 8 
121 28 

115 50 
141 75 

82 95 
122 33 
97 65 

143 25 

Tıp Fakültesi inşa dilmek üzere Sıhhat Vekaletince İstimlak olunan 
Nümune Hastahanesi civarında kain ve yukarda ada parsel ve muhammen 
keşif bedelile dipozito miktarları yazılı bilumum ev, dükkan, Baraka ve 
bahçe duvarlarının hedmile enkazlarının belediyece gBsterilecek mahalle 
nakli ve yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekilde 
tesviyesi iJinin 24-6-938 tarihinde kapalı zarf usulile yapdan artırması ne
ticesinde talip zuhur etmediğinden mezkfir tarihten itibaren her haftanın 
pazartesi ve perşembe günleri sabah saat 10 da defterdarlıkta müteşekkil 
komisyonda ihalesi icra kılınmak üzere bir ay milddetle pazarlığa konul
muıtur. 

Talipler fennt şartname, keşif raporlarının ve haritasm:ı: görmek üzere 
mim emlak ve nafıa müdürlüklerine her gün müracaat edebilirler. 

(2174) 4252 

Arttırmaya konulan 
Belediye imar Müdürlüğünden: 

Ada P. Mahallesi Mevkii Cinıi 

51 23 H. Bayram Ogilst mabe- Ahşap iki ev 
di civarı 

evler 
Mu. Kıymeti 

85 Lira 

51 24 H. Bayram ,, ,. Ahşap bir ev 35 Lira 
Yukarda ada ve parselleri göıterilen evler pazarlık suretiyle arttı 

ya konmuştur. İhalesi 11-7-938 pazartesi günü saat 13 de İmar mUdii 
ğünde yapılacaktır. Taliplerinin pey akçeleriyle mezkur müdürlüğe IJl 

caatları ilan olunur. (2301) 4413 

Satılık hayvanlar 
Yükıek Ziraat Enıtitüıü Mütedavil Sermaye Muhaıipliiinden: 

Adet Cinsi Fiyatı 

95 Koç ve koyun muhtelif cins 35 Beher kilosu ayakta 
85 Erkek ve di§i kuzu ,, ,, 25 .. .. 
29 ,, ,, ,, Keçi ., ,, 25 .. .. • 
10 ,, ,. ,, Oğlak " ., 15 .. .. 

116 ,, ,, ,, Domuz 38 
18 İnek 26 " ,, ., 

u .. 
4 Buzağı 1 yaşlt erkek 26 ,, ,, .. 
4 ,, 4 aylık ,, 26 ,, ., .. 
1 Malak ı ya,ıx digi 26 ,. ,, ,, 
1 Manda ineği 26 ,, ,, ,, 
Yukarda cins ve adetleri yazılı hayvanlar 22 temmuz 1938 cuma ı 

saat 9 dan itibaren eski Ziraat Mektebinde tetekkUl edecek olan aatıf 
misyonu tarafından pazarlıkla satılacağından iıteklilerin pey akçeleri 
birlikte mezkQr saatte komisyona mUracaatları ilin olunur. (2305) 4415 

Muhtelif malzeme ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko.: 
Muhammen bedeli ve muvakkat teminat ile ilimleri afağıda yazılı 5 Jlf 

muhteviyatı muhtelif malzeme 22.7.938 cuma günU Hat 11 de kapalı '~ 
uıu.JU ile AnJcara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i'e girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile l<-1' 
nun tayin ettiği veıikaları, nafıa mliteahhidlik veıik111 ve tekliflerini ıf' 
gün saat 10 na kadar komisyon reilliiine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydıt.P' 

şa'da tesellUm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (2254) 

Liste No. !smi 

1 Muhtelif karfiçe çivileri 
2 Döşemeci ve camcı modeli çivileri 
3 Demir perçinler 
4 Hırdavat 

S Musluklar 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Lira Lira 

8845.SO 
862.5() 

4861.50 
12530.00 

2812.25 

663.42 

64.69 
364.62 

939.75 

210.92 



H 1 K A y E 
İLK AŞK 

macera tam yimıi aene evel bat
ı. Erenköy'de kOin§u iki 
oturuyorlardı. Ferruh paşa-

zı Nermin, on yedi yaşında, ya
çok daha kilçük gösteren ufak 
zayıf ve bebek yüzfü bir kız
Y.&f ~üçük olmasına rağmen er
ınkış~f etmit atlet vücudiyle, 

s~.t~rzı Cemal'in oğlu Şefik, 
buyuk görünürdü. Aradaki ıe-
arkına ragmen ııkı fıkı görüten 
lenin biricik çocukları arasında 
r~e ~oy.namaktan doğan arka
cıddı bır sevgiye dönmekte ge

di. 
1 de hayalpere11ttfler. Beraberce 
kları afkl romanların tesiri al-
v~kit~iz inki,af eden muhayye
bıribırlerine karşı duydukları 
b.u ist~kamete teveccilhUnde 
hım anul olmuştu. Hiç bir şey 
meden, maceralarının istikbali. 
rlarına getirmeden ille ge 1· d"w. • nç ı-

r ıgı pervaaızlı.kla sevişiyorlar-
s~.vg~· iki genç kalpte kökleri
~~n ıraz daha derinlere götü

. ıkı sene, tam bir huzur vo sU
ınde devam etti. 

c..-.... rat Nermin'in yaşı on dokuzu 
da etraf dan talipler auhur etmi
layınca bu huzur birdenbire bo-

erdi. Genç sevdalılar, macerala
ınuhtemel neticcai üzerinde dil
nln sıraaı gelıniı olduğunu o 
pek iyi anladılar. Ve gene an
ki, ikisinin de en büyük emeli 
yatlarını blrleştirmiye kartı 

laıaz. bir engel karıılarındadır. 
~a, hıç Ferruh pap ailesi kızla
ır terzinin oğluna verir ~iydi? 
ç kızın ailesi nezdinde yaptığı 
tkir sondajlar, tahminlerinde 
adıklarını onlara gösterdi. E-

• ~Otnfularını bir Ufak menzele
gCSrerek kendilerine daima yu
n muamele eden Nennin'in an
kızının hallerinde ve Şefik'e 
vkaziyetin.dekl gayritabitliği far· 

te g "k ecı menıit ve onu sı:kıttı· 
hkakikati ağzından öğrenince 

u l>§lde • • 
1 k . bUtun münasebetlerini 
ha~~ernıltti. Bir terzi parça
cf endinl . ifan bu küstahlığını, 
d • hır tUrlü aklına sıfdırar u. 
çi Nermin · • anncsıne karşı muka-

te, atkını müdafaaya kalkışmadı 
· Ağladı, sızladı, intihar tehdit
r;i bulun~u. hatta ınaauı üzerine 

)'Ot ııteleri bırakmak gibi 
re de gi · · f 
1 rıştı, akat bütün bu çır· 
ar, hanımefendinin sarsılmaz 

ve kararı karfıaında h" b" • 
dı Bil ıç ır ışe 

k · Aklı, Nermin'in etrafın. 
ontrol daha s kl 
dı 1 ı aştırıldı. Yanın-

dil:i.o nıadan ıokaga çıkması ya-

tiıkn blbu takyidlere rağmen Şefik 
a ınin · ' • atetıni akıttığı beye-

ve muztarip k 
eline e me tuplarının genç 
ff k g çnıesını ara sıra temine 

a oluyordu. Ondan ceva da 
rdu. Fakat artık bU · . P 
ri bu . 1. tun münase-k 1 gız ı mektuplatmıya mUn

a mıştı. Nadiren, uzaktan hır 
ına, ?1ekt~plardaki sevgi ahidle-
teyıt ıçın hır vesile olabıhyordu. 
kat bu zaruri 1 k 
· k ayrı 1 • genç sevgi-
ı tes in .etmek şoyle dursun, bila-
ev~ılerını koniklemekten bafka 
etı~e vermemişti. Şefik artık 
oruşmek :-ı.. ' · •

1 
.. ._anını bulamadıgı 

ın e hayalen hep beraber yatı· 
onu her an ve her lihza "hn. d ordu. zı ın e 

ıı~·b;r gün, bakkal çırağının suç 
ir ı':n:aı gönderile~ mektuplar
f en.di bu pa,anıa elıne geçti. Ha· 

' mektubu okuyunca bay
klar geçirdi, kızına linetler oku-

Onun adam olnuya . i 1 . nıyet oma-
a yemınler etti, ve buhranı biraz 

nleşınce, pratık bir tedbi t 
i ru~~ 

, b r müddet Avrupa seyahatine 
nı~·faydalı olacağını düıündil. 

en ıyana'da ikinci katip olan 
eıi, hep kendilerini davet etmi-

yor muydu? Nermin, üzüntülerin te· 
siriyle son derece zayıflamfltı, orada 
bir kaç ay ıanatoryomda kalır, kendi
ne gelir, ve bu mUnasebetsizliğini de 
unutur giderdi. 

Aile hemen hazırlığa girişti ve ara
dan bir hafta geçince, Şefik, bir gün 
sevgilisinin evıni bom boş bulmakla 
hayrete dUştU. Alelacele Avrupa'ya 
gittiklerini öğrendi. Bir kaç gün son
ra, Nermin'den Viyana damgasiyle al
dığı bir mektup ona vaziyeti anlattı. 
Genç kız, her şeye rağmen kendisine 
sadakat vaidlerini tazeliyordu. 

Sefik, bütün delice aeveiaine rai
men, Nermin'i o uzak diyarlarda ta
kip etmeyi aklından eeçiremezdi. He
nüz, tahsil sağında olduğu için, baba
sının eline bakıyordu. Hem, ailenin 
kazancı, pa,alarla boy öl5ü1miye gi
rişmeyi akılarına eetiremıyecek ka
dar mütevaziydi. ~efik, acz içinde 
kıvı andı ve taliinden intikam almak i
çin. bütün gayretiyle kendi.5iıu ders
lerine verdi. Fakat Nermin'i unutma
dı, unutamadı. Nermin'in ailesi, bir 
müddet için gittikleri Viyana'dan pek 
hoflanarak oraya yerlo,mitlerdi. 
Genç kıa, ıitılkge daha eeyrakl•,f1DCk
l• beraber, hal& mektup ı&ıdermekte 
devam odiyordu. Zamanla mektuplar 
büsbütün seyreklefti, ve aradan iki 
1ene geçtikten tonra Nermin bir eun, 
Şofik'e yazdığı IM>n mektubunda, aefa· 
ret ilçüncü kitibiyle evlenmek Uaere 
olduğunu bildirerek bu ladakatalall· 
ğinden dolayı kendi.alnl af etmealnl 
rica ediyordu. Fakat, onun heyecanlı 
mektuplarını okumak aevkiın.den,, ken• 
dini mahrum etmemek için Pottree
tant adresine, cevap beklemeden, ken
disine yumakta devam etmcaine mü
saade ediyordu. 

§efik, bu beklenmedi.ık darbeden 
çok sanılmaama roa&men ona yumak· 
ta devam etti. Bu m\Miaadeyl vermi§ 
olmuını, ıenç kıaın hali kendisini 
sevdiğine bir delil .ayarak teselli 
buldu. Fa.kat onu aala batırı.n.dı&n çı· 
katamadı. Mektebini bitirince Avru· 
pa imtihanlarına girdi, Fransa'da tab• 
sile gitti. Bu esnada bafınduı ufak te
fek kadın maceraları da geçmedi de• 
ğil. Fakat kalbınin en derın bir kÖfe· 
sınde çok maaun bır yere yer_l'flllit o· 
lan ıa aıkı, ıhtıraa fc.khnaen çıKmak· 
.ıa beraoer, bır me.ı.anxoıı ııaunge ya· 
şamakta devam etti. 

lie9 ıenelık bı.r tahlil devreainde:ı 
parla.K bir dıploma ıle don<li.liU za
man, kcnaıaıne çok ıyı bır ııKv&i te· 
mın etıı. Bu eınaaa, .ı.~ermin'ın koca
sının Anauo.tu nun uzak bır koşoaın<ıe 
yeni kurulmut olan bır fllbrıkanın 
mudur.ı~gwıe ıa.yın eauuıgmı ve aııe
nın oraaa yerleıugını ogrcndi. Ona 
artık eskıaı gıbı aı~ •* kenuın<ıen ha· 
oer veremıyorcau • .1"4&4ıro.ıı ve pek sey
rek tırutlarla, hatıruını ha~ muba
ıaza ettı&ini anlatmak ıçin küiük bir 
tebrık kartı 1 1:t"akaı ondan, cevap aldı· 
gı vaki delildi. Yc-niden seneler geç
tı ve o çalıtkanlıgı, durUıtlll&U, kabı· 
liyeti sayesinde, u Jı:lım&ll~ ıti.bar ve 
servet kazandı. 

Şefik, ilk sevgisinin hatladığı ta
rıhtcn yırmı ıene ıonra, bir gün, Ncr
min'in dul kaldığını, gıuetede okudu
ğu kısa bir habe•den öğrendi. Bu lh
tıınali hiç hatıtından geçirmemiıti. 
Yirmi ıenedenberi xa binde t&fıdığı 
arzuyu tahakkuk ettirmek fıraatın•n 
böyle birdenbire kartısına çıkması 

0
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nu sevindirdi. Eski sevgilisine hara
retli bir mektup yuarak, sevgisini 
kalbinde ay.nı sıcaklıkla muhafaza et· 
tiğini, artık birlefll'lelerlno mani kal
mamı9 oldu&u için kendisine kolları
nı açtıiını. söylüyor ve onu latanbul'a 
davet ediyordu. 

Bir hafta M>nra Nermin'den bir te· 
ıekkür telgrafı aldı. Genç kadın, bir 
kaç gün içinde yola çıkacaiıru haber 
veriyordu. 

Şefik, o gün, Haydarp"f&'da treni 
ne kadar aabıraızlıkla bekledi. Sevgi· 
li8iııin hayali, en ufak siacilwine ... 

[ ................................................ ! 
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(HAVA SEFERLERi) 
Ankara. latanbul ......... 

pazardan maada her ıün ı 
Y etilkö1den hareket 
A.nkaradan hareket 

uo 
15.30 

An karadan 
cumarteıi ıtınıerl 1 14.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Pazartesi : Eıe ve Çankaya .. 
Sah : Sebat ve Y enieehlr • 
Cartamba : latanbul ec:sanee1 
Perıembe : Merkes .. 
Cuma : Ankara " 
Cumartesi : Yeni YO Cebeci ecsanelerl 

HALK ve YENl 
SiNEMALAR 

&cana saatleri 
Hor sin 

YENi HALK 

14.SO 
16.SO 
18.30 

14.45 
16.45 
18.45 

YENi 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

Cumartell sinleri HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

!>azar ırmuen 
HALK YENi 

11 
13 
14.45 
16.45 

.• 11 
ıs 

14.30 
16.30 
18.30 18.45 

Geceleri saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yanırın ihban: (1521). - Telefo~ müra· 
çaat şehir: (1023-1024). - $ehırlerara· 
ıı: (2341-2142). - Blektrlk •• Ha~ 
Arıza Memurluiu: (1146). - Mua1eri 
Şehir Anban: (3705). - T ak ı l Te
lefon numaraları: Zincirli cami cl~n: 
(2645, ıoso, 11S>6). - Samanpasan cıva
rı: (2806, 3259). - Yenieehir, Havuzba
ıp Bizim takıi: (2323) - Havuzbaıı: 
GÜ ven takıl: (3848): Birlik takti: (2333) 
- Çankırı caddeai, Uluı takti: (U91). 

Otobiılerin ilk •• SOD 
Seferleri 

Sabah Aqam 
ı lk Son 
ıefer ıefer 

Uluı M, dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dore'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Uluı M. dan Cankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulut 14. na 7.10 23.20 

Uluı M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulu il. na 7,00 20.IO 

Ulut il. dan Keçi8ren'e 6.00 21.00 
KeçUSren'dea Ulua il, na uo aı.ao 

Uluı M. dan Btlik'e t.30 21.00 
Etlik'ten Ulua il. na 7.00 21.10 
Ulu il. dan Cebecl')'e 7.00 11.00 
Cebed'denUlaı il. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 -.-
AL fabL dm Cebeci'7e -- 17.00 

Ycnitebir'den Ulu il. na '-00 23.00 
Uhla il. dua Ymlfeblr'e 7.IO n.oo 
S. puan'ndan AlddSpril'ye ı.ıs f.00 
AkköprU'dm 1. pUUl'aa 7.IO iM 

1 U. llqchım ile lıtupon arumda her 
bet dakikada bir Hfer olup tr.s ... 
manian ı.ı ... ı.r 4aba '*'"• 

4 U. Meydanı ile Yenltehlr, Bakanlıklar, 
Cebeci, lamanp .. an anımda .. , 1 
den 20 ye kadar YU&tl bu bet dakika
da ı 1Ut 20 den 21 • kadar ber on da
kikada; aaat 7 den 8 • ve 21 den 23 e 
kadar her 15,·20 •• 50 dakikada bir 
muntuam seferin Yardir. 

t AkfUD}an Uluı Me1dan1ndaa ... t 21 
deki son aeferlerle bunlann Uluı Mq
danma dönUıleri ılnemalarm datıbt 
taatlerine tlbidirler. 

Poıta Saatleri 
Teahhütlü 18 e kadardır. 
Potta taat ll a kadar latanbU dlMdne 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri · 
H&7darpqa'n Her 1&a.b ua. Her 

ÜIUD 19.U ve 19.50 
de ( Puartcsi, pcr· 
ıembe, eıımarteal 
Torot aürat.) 

Samıun hattına : Hersün 9,35 (Kayı• 
rl, Srvaı, Amaıya ba 
bat U.erlndcdlr.) 

Diyarbakır battı ı Hcrdn O.S5 
Zonguldak battı ı 15.00 
KmJckale'7e r&)'otobUa • 16.0S 

GÜNDELiK 

Hlerf - 1S57 
Cemazil'evel: 9 

8. D. 
Gün .. : 4 M 

Rum'· lS54 
Huiran: 24 

1. D. 
Akpmı 11 44 

rmc:aya kadar slhnlnde c:anlanı· 
yor, ince ve narin ıilüetinin ncredey· 
se bir taraf dan kar9ısına çıkwereceii· 
nı düıünerek, yerinden fırhyacakmıt 
gibi hıala çarpan kalbini eliyle bastı· 
rıyordu. 

Nihayet tren geldi. Seflk, vapıla
ra dotru koftu. Batını bir uçtan öbür 
uca çevirerek inen yolcuları ıUzilyor 
ve Nermin'in narin endamlyle nere· 
den çıkacatını bekliyordu. Birden ya
nı batında kendisini ismiyle çatıran 
bir ıes ititerek dön.dil. Yedi aekiJı: yaş· 
larında iki kıı: çocuğunu ellerinden 
tutmuı, tltman, geçkin ve uçlarına 
kmmen kır dütmÜf bir kadındı bu. 
Şef lk, hayretle ona baktı. TanllDl)'or· 
du. Darba dikkat edince ıö.s bebekle
rinde Nermin'i hatırlatan kllçülr: bir 
ıtık farkedcbildi. Demek ki eeki sev
gilisinden arta kalan yeglne tey bu 
ıtıktan ibanttl, Zoraki bir tebe•ümle 
yabancı kadına doiru ilerlerken, yir
mi ıenedenbert ac.cllll kadınm, artık 
mevcut olnuyan bir ba,alden 'hllfkaıı 
olmadıiını 111:1 MI MndiDe klraf et
ti. 

Franko kendi hesabına. 
bombardıman yapanlara 

söz geçirebiliyor mu? 
En,formasyon gazetesinde 
Fernan dö Brinon yazıyor 

General Franko Ta.ymis'in bir mu
habirine kendi tayyarelerınin bomba
ltlmak iç.in Banelon ve Valans liman-
1.tarında yalnu: in&iliz gemilerini ara
dıklarının doiru olmadığını söy
lediği bir .aamandta, ingiliz bandıralı 
iki tıcaret gemisi tecavtıze 0ra.nış ve 
mürettebatından bir ç•)kları yaralan
mış ve ölmutlerdi. 

Bu, sözle i§ arasındaki zıddiyet ls
panya ha.rıbmın güçlüğünü gÖ6ter
mekte ve karışmazlı.lc politikasındaki 
mütkilleTi iebat etmektedir. Aynı za
manda lıpanya için ve bütün dünya i
çin tehlikeli olan bu korkunç anlaş
mazlığa bir nihayet vermenin umu
mi menfaat için ne kadar faydalı ola· 
cağını da g<i&termektedir. 

Bir kaç aydan beri diplomatlar ve 
ilim adamları, Londra'da ve batka 
yerlerde yabancı bayrakların ve gay
ri muhariplerin himayesi meselesini 
hal etmeğe çalışıyorlar. 

Fakat bu çirkin düşman kardaflar 
boğufJI1Umda harbın insani kaidele
rin.e hürmet etmenin pratik çarelerini 
te&bit etmek imkah haricindedir. 

Çünkü iki tarafdan her birisi, kem
liğe karfı kemlik olıun diye, ötekinin 
körkörilne mahvine doğru gitmekte, 
ıiWı kuvvetiyle elde edemedikle.ri 
muvaffaki~ti kıtlıkla elde etmeğe 
utrafm&ktad ır lar. 

Serbest mnrtakafar teılı eJHmcsi 
teklif edildi. Bitaraf tahkikat komis
yonları teşkili te<:rübe edilerek muha
riplerin araları bulunmafa çallfıldı. 
Fakat hiç birialııiın tatbik kabiliyeti 
yoktu. 

BuaUn Franko, münhasıran gayri 
muhtarip ve bitacaf memleketlerden 
gelen ticaret gemileri için lapanya 
sahillerinde hu.uai bir liman açmak 
kar•mdadır. 

Fakat acaba bu tedbir orada hüküm 
süren debfeti dindirebilecek mi? Öy
le J&nnetmck hat& olur. Acaba Fran
ko kendi he8abına muharebe etmekte 
olan tayyarelere ıözünü geçirebiliyor 
mu? Aııl mühim mesele budur. 

Franko tarafı için yapılacak ~y. 
kuvetinl ve iapanyo~ kanını fazla har-

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmlt tekli 
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Soldu ••I• · Yuiarlffaa •ı•flJ'U 
l· Kim1ada 5ok kullanılır, 1&rı bir mad· 

de. 
2- Utt\lcme ileti • Tabaka 
S· Kazılan toprqı aktanr - Bir neYI söz 

renci 
4- Topraiın J'likaek lu1D11 
5- İhracat ve lıtihsal etnlaruada kulla

nılır bir terim 
6- latılah 
7- Elem 
8- bi · Olmaktm -* 

camadan karıı tarafı muhaaara ederek 
tepelemektir. Bunda her halde men
faati vardır. 
Artık Valans ve Baraelon limanla

rına azim mikdarda erzak ve mühim
mat taşıyan gemilere mani olmak la
zımdır. Çünkü bu bpanya harbmdaki 
ayrılıklardan birisini izah eder. 

Fakat bu ayrılığa bafka bir sebep 
daha vardır ki o da hi.ç azınwanamaz: 
Fransa için olduğu gibi İngiltere için 
de, milli menfaat ve ıulhun menfaati. 
Bu menfaatler ancak karı§lnazlık po
!itikaıını idame etmekle korunabilir. 
Fakat bunda İngilterenin daha fazla 
menfaati vardır. ÇUnkü Bilbao ma
den ocakları olmasa Kardif sanayii 
çok mutazarrır olur ve hattl sönmek 
tehlikesine bile düşer. 
Şu halde Bilbao madenlerinin İn· 

giltere'ye bol bol akması İspanya it· 
lerinde içinden çıkılmaz türlü güç
lükler meydana getiriyor ki bu da 
Nevil Çemberlayn milli hükümetinin 
mukarreratı üzerine ağır basıyor. 

İıglltere 
Fransa Bankasındaki lspanyol 

altunlan kime aitdr 
General Franko Saraı09'da Taymia 

gaute.inin bir muhabiriyle yoaptığı 

müİakatta Fransa bankasında bulunan 
ispanyol altınlarının İspanyol devle • 
tine değil, devletle mu•avele yapauf 
olan huıusi bir baokaya ait oldu&unu 
söylemittir. 

Hatta almanlar 1870 harbmdan ıon
ra Frana bankasındaki depo edilmi9 
olan altınlara sahip olamaauıtır. 

Çünkü bu banka da, framıa devleti 
ile mukavecl yapmıı bir huauıi tctek
kU.le ait bulunuyordu. 

General Franko l&lerine fÖyle de· 
vam etmiftir: 

"Bu para hissedarlara ve idare mec
lisine aittir. Binaenaleyh hieeedarla-

' rın ekserisi ve idarecileri hemen 
hepsi milliyetcilerin topraklarında

dır." 
Franko bu suretle dcme-k istcmi,tir 

ki, efer Fransa bankası Valanıiya hü
kümetine bu parayı verecek olursa 
millic:.ilere borçlu bulunacaktır. 

Sovyetler birllll 
Küçük devletlerin bitaraflığı 

ve Sovyet Rusya 
Hariciye Komiseri Litvinof bir kaç 

gün cvel Leningrad'da söylediği nut
ku ve bu nutkun hariçteki akislerini 
bahis mevzuu eden Jurnal dö Mosko 
diyor ki: . 

Litvinof'un nutkunda bitaraflık 
gösteren memleketler hakkındaki çok 
sağlam delillere mczkiır memleketle
rin matbuatı mantıki cevab verememiş 
tir. Bu cümleden olarak Helsinkin Se-
nomat adındaki Finlandiyah gazete 
meselenin esa&1na hiç giriımeden Lit
vinof masum kilçük memleketler! 
tecavüzden mesul tutmaktadır diyor. 
Halbuki bu memleketleri tecavüzden 
meıul tutmak bahiı mevzuu değildir. 
Aaıl mesele bu memleketlerin hükü
metleri tarafından takip edilen yanlı§ 
siyaact neticeıi olarak tecavüze kurw 
ban gidebileceklerini göstermektir. 

1 
ı:aki~i vaziyeti anlama~ için İsviçre'
nın bıtarlığına dair verdıği notaya Al-

i manya ve İtalya'nın cevaplanru dik
katle okumak klfidir. 

iı•ir 
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Faşist devletlerin verdikleri ceYap
ta İsviçre bitaraflığına ancak riayet e
dildiği nisbette kendilerinin de riayet 
edeceğini bildirmişlerdir. lsviçre'nin 
bitarafhğa bihakkın riayet ettiğini ve 
binaenaleyh mezkur bitarafhğa bafka
lanrun da riayet etmesi lazım gelece&i 
hususunu kim kararlaıtıracaktır? Bu 
hakem rolünü bittabi mütecavizler 
kendi Üzerlerine alıyorlar. Ne 11ijıt 
üzerine yapılan beyanat ne de Kopen· 
hag konferansı için hazırlanan mifte
rek bitaraflık beyannamesi nevinden 
hareketler tecavüzü durduracak ma
hiyette olamaz. 

Litvinof'un nutku•ıdan çıkardığı ne
tice şöyle hulasa edilebilir: Mütecaıriı 
devletler bloku dünya ki talini hazır· 
lamaktan ancak bir şartla vaz geçe
cektir, o da bütün Avrupa devletleri
nin kendi aralarında ve Sovyetler Bir
liği ile müştereken hareket etme&idir. 
Sovyetler Birliği olmaksızın ne Avru· 
pa ne de dünya siyasetinde tecavilzl 
durduracak bir kuvet muvazenai te
sis olunamaz. 

Meıhur yiti<ö kitim 
neden diskaUfye edildi 1 

Belki hatırınızdadır: Geçen BerJ.ill 
olimpiyadlarında, Amerika sporcu e
kibine mensup bir yüzücü kadın, da
ha Avrupa'ya ayak b.188r bazrnaz dil
kalifiye edilmişti. t .dı Elenor J oret 
olan bu yüzücü kadının Amerika ile 
Avrupa arasındaki deniz yolculuğun
da fazla içki içmiş olması sporculuğa 
yakıştırılamamıştı. Ondan sonra Ele· 
nor Joret, profesyonel yüzücü ol· 
muştu. 

Amerika'dan gelen haberlere pe, 
yüzücü bayan, tanınmış bir orkeetra 
ıefi ve radyo ,antörü olan llOcaaı Ar
tur Joret'den ayrılıyormuş. Bo,anma 
davası Los Angelos'de g«üimellM 
dir. 

Artur karısının Nevyork'ta Bitti 
Roze adında bir kunduracı ile kendi
sine ihanet ettiğini ileri sürmektedir. 
Ayrılma sebebleri arasında, kadının 
olimpfyadlardan diskalifiye etfıiılmit 
olması da vardır. 

Daha geçenlerde Joni Vay.miltler 
ile birlikte (Tarzan) filminde bat ro
lü almıı olan Elenor, bu ayrılma dl· 
vasmdan zerre kadar mütecasir olm&· 
mıftır. Elenora, Billi Roze ile evlen
mek niyetindedir. Roze de tiyatro ar
tisti olan karısı Fonni Brays'dan ay
rılmak üzeredir. 

Amerika spor federacyonu iyi bir 
yüzücü olduğuna hiç şüphe bırakmı
yan Elenor'u diskalifiye etmeste pH 
de haksız değilmiş 1 

aLKa 
HALKEVLERI_~ 

Temmuz sayı&1 çıktı 

Başvekilin B. M. Mecliıinde 
29.6.1938 tarihinde söyledikleri 
nutuk, Ortazaman Türk - lalim 
Dünyasında Vezirler (Prof. A. 
Mez. Çev.), "Cemal Köprülü", 
Beşer Irklarının Etnoloji bakı
mından tarihi metodla tasnifi Ü· 
zeı-inde bazı görüşler (Prof. Ş. 
A. Kansu), İhtiyar "Şiir,, (Sıtkı 
Akozan), Ahlaki Dütüncenin 
Dinamizmi F. Rauh, Çev. (Ziya
eddin Fahri), Teselli "Şiir" (Ka
zım Erdin), Karakalpaklar'ın 
tarihine dair materyaller (P. P. 
Ivanov, Çev. (H. Ortekin), Bey 
Böyrek Hikayesi (P. N. Bora
tav), Köy Egitimi meselesi (l. 
Hakkı Tonguç), Son eıeri müna
sebetiyle Halit Fahri'nin ıiirle
ri hakkında birkaç söz (F. A.). 
1938 devlet büdcesi (Kemal U • 
nal), Halkevlerinde basit apor 
tesisleri (Rahmi Apak), 
KUL TUR HAREKETLERi: 

Türk kadını - kız enstitüleri 
ve Sanğat okulları sergisi (K. 
U.). 
HALKEVLERt HABERLERi: 

Halkcvinde çalışmalar (B. Ke
mal Çaglar), Halkevleri neıri • 
yatı. 

FİKİR HAYATI: 
Bir okuyucunun notları [An

kara'daki son resim ve heykel 
sergisi hakkında - Genç Nes
lin Hikaye Eserleri - YalNp ve 
Otekiler]. (Nahid Sırrı). 
BlBLlYOGRAFY A: 

[J ohn Kingıley Birge The 
Beırta.hi Order of neno.-.. ı 
(o.hm ieik Gakya)'). 
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RESMİ İLANLAR 
_ M. M. bakanhğı 

Asicerı mekteplere 
maaşh ögretmen 

aranıyor 

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

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

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

3 - Öğretmenlik için başlıca şart
lar şunlardır: 

a) Öğretmenlik kanuni vasıf ve eh
liyetini haiz olmak. Yani: (Lise için, 
üniversite riyaziye şubesinden, yük
sek mühendis mektebinden veya yük
sek öğretmen okulu riyaziye şubesin
den mezun olmak.) 

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

b) Yaşı 45 den yukarı olmamak ve 
emekli bulunmamak. 

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

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

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

Sataı sakallariyle 19hid 
öksüılerinin ikramiyeleri 

M. M. Vek&letinden : 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakat

lariyle ıehit öksüzlerine ait 938 yılı 
ikramiyelerinin tevziine başlanmak 
üzere havaleleri ziraat bankasınca ik· 
ramiye tevzi komisyonları emrine 
gönderilmek üzeredir. 

Bu yıl savaş sakatlariyle şehit ök· 
ıilzlerine isabet eden para mikdarı a
şağıda gösterilmiştir. 

Derece Subay Er 
Lira Kr. Lira Kr. 

1 204 50 102 25 
2 184 05 81 80 
3 143 ıs 61 35 
4 122 70 40 90 
5 102 25 20 4S 
6 81 80 20 25 

19 81 bir şehidın 
öksi!zlerinc 

,~21 4279 

Diı rontgeni ahnacak 
M. M. Vek&leti Satm Alma Ko

miıyonunclan : 
1) Bir adet diş rontkeni ile ünit açık 

ebiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 2750 lira 

olup ilk teminat parası 206 lira 25 ku
ruftur. 

3) İhalesi 19 ağustos 938 cuma gü· 
nü uat 11 dedir. 

4) Ekıiltmcye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelcrındc 
iatenilen belgeleriyle ihale gün ve sa· 
atında M. M. V. satın alma komısyo· 
nunda hazır bulunmaları. (2212) 4280 

2 nakliye koşum 
hayvanı olanacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

lki tane nakliye koşumu hayvanı 
pazarlıkla satın alınacaktır. Satıuk 

hayvanı olanlar 15 temmuz 93iS cuma 
gününe kadar hayvanları ile bırJıJ..te 
ve saat 9 dan 13 çe kadar her giın M. 
M. V. satın alma Ko. na miıracaat ~t-
meleri. (2208) 4278 

Benzol olanacak 
1) 60 ton benzol kapalı ~artla ek

siltmeye konmuttur. 
2) Tahmin edilen bedeli 20.400 (yir.' 

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

3) lhaleıi 25 temmuz 938 pazartesi 
günü ıaat 12 dedir. 

4) Ekailtmiye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun ~. 3 üncü maddelerinde 
iıtenilen belgeleriyle teminat ve tek· 
lif mektuplarını ihale gününde en 
geç bir saat evelinc kadar M. M. V. 

satın alma komisyonuna ~rmeleri. 
(2280) 440S 

Komutanhk binası ve erat 
pavyonlan yapllrlla<ak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 1 
1 - Keşif bedeli (132.267,99) yüz o· 

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

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

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

4 - Eksiltmeye girecekler kanunı 
teminat ve 2490 sayılı kanumın 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
likte teklif mektuplarını ihale saatın
dan behemehal bir saat evel:ne k- ·'ar 
Ankara'da M. M. V. satın alma KO. 
reisliğine vermeleri. (2279) 4403 

Bayınd1rlık bakanhğı 

İstanbul -Edirne yolunda asi alt 
Kaplamah ıose inıaah 

Eksiltme ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - İstanbul . Edirne yolunun Lü· 
leburgazdan itibaren Edirne istika· 
metinde takriben 38.700 metre uzun
luğundaki kısmı tesviye, sınai ima· 
lat, şose ve asfaltlı kaplama ve tefer
ruatı inşaatı mevcud projesine ve ye
niden yapılan keşif evrakına göre ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl· 
mıştır. Bu inşaat ile bir senelik müte· 
madi tamiratının bedeli (1.739.648) 
lira (64) kuruştur. 

2 ,._ Eksiltme 14. 7. 938 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 12 de 
Nafıa vekaletinde şose ve köprüler 
reiıliği eksiltme komisyonu odasın· 
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak 43 lira 50 ku
ru' mukabilinde mezkQr reislikten a
lınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenle· 
rin 65.939 lira 46 kuruş muvakkat te· 
minat vermeleri ve Nafıa vekaletin· 
den alınmış müteahhidlik vesikasiyle 
bir defa en az 400.000 lira bedelli as
falt kaplamalı yol veya mümasili in· 
patı muvaffakiyetle ikmal etmiş ol· 
duğuna dair resmi vesika ihraz etme· 
leri lazımdır. 

S - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dairesinde hazırlıyacak· 
lan kapalı zarflarını ikinci maddede 
yazılı vakitten bir saat eveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi· 
linde vermeleri muktazidir. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(207S) 4093 

25.000 litre benıin ahnacak 
Nafıa Vekiletinclen: 
16 temmuz 938 cumartesi günü saat 

11 de Ankara'da nafıa vekaleti oına
sında malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme ebiltme komisyo· 
nunda ceman 4500 lira muhammen be· 
delli vekalet binasında istendikçe tes· 
lim tartiyle 25000 litre benzinin açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 337.50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına· 
bilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir· 
tikte aynı gün saat 11 de komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. (2092) 

4202 

Nehir islihat iıleri 
N ... ·- • -·--·· - .1a.&1en: 
Eksıltmeye konulan iş: 
1 - Bergama'da Bakırçay ovası ve 

nehir ıslahatı ameliyatı, keşif bedeli 
(1.S64.863) lira (68) kuruştur. 

2 - Eksiltme 22.7.938 tarihine ras
layan cuma günü saat 12 de nafıa ve· 
kileti sular umum müdürlüğü su ek· 
siltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - lıtekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni tartname ve 
projeyi (SO) lira mukabilinde sular U· 

mum müdürlüğünden alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin (60.696) liralık muvakkat 
teminat vermcai ve (SOO) hin liralık 
nafıa su işlerini veya buna muadil na· 
fıa i§lerini teabiıüd edip muvaffaki
yetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa it· 
lerini başarmakta fenni kabiliyeti ol
duğuna dair nafııt vekaletinden alın
mıt müteahhidlik vesikası ibraz etme· 
ıi, isteklilerin teklif mektuplarını i
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
cvcline kadar sular umum müdürlü-

ne makbuz mukabilinde vermeleri la
zımdır. 

P-0&tada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (2111) 4251 

A. Levazım Amirliği 

4 <ephanelik yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
ı - Eskişehir garnizonunda yaptı· 

rılacak olan dört adet cephanelik ka • 
palı zarfla eksiltmiye konulmuştuı. 
Beherinin bedeli keşfi 3351 lira 83 ku
ruştur. İhalesi 19 temmuz 938 salı gü· 
nü saat 16 da Eskişehir levazım amirli· 
ği satın alma komisyonunda yapıla· 

r~ktır. 
' - Keşif, plan ve şartları komis· 
•ıJa görülebilir. İsteklilerin bu gibi 

işleri yaptıklaına dair nafıa meclisle· 
rinden musaddak ehliyet vesikalarile 
ticaret odasından mali vaziyetlerini 
tevsik eden vesaikini teklif mektupla· 
rile beraber ihale saatinden bir saat e· 
veline kadar komisyona vermeleri. 

(2121) 4136 

Kuru ot alınacak 
Ankara Le·ıazım Ami.rliği Satın Al· 

ma Ko.: 
1 - İstanbul komutanlığı birlikleri 

hayvanatı için 1277000 kilo kuru ota
lınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 20 
temmuz 938 çarşamba günü saat 11.30 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 28732 lira 50 
kuruş, ilk teminatı 2155 liradır. Şart· 
namesi 144 kuruş mukabilinde verile· 
cektir. İsteklilerin ilk teminat mak
buz veya mektuplarile 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 maddelerinde yazılı vesi
kalarile beraber ihale gün ve ihale sa· 
atinden en az bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda Komu
tanlık satın alma komisyonuna verme· 
leri. (2206) 4268 

220 ton un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komis,yonundan: 
1 - Bitlis garnizonundaki kıtaların 

ihtiyacı olan 220 ton fabrika unu ka
palı zarf usuliyle münakasaya kon· 
muttur. 

2 - Teminatı 50062 lira 50 kuruş· 
tur. İsteklilerin maliye veznelerine 
teslim ettikleri teminatlarının mak· 
buzlarını ve banka mektuplarını ihale 
saatından bir saat evel komisyona ve· 
receklerdir. 

3 - İhale Bitlis'te Tas mahallesin· 
de satın alma komisyonu binasında 15 
temmuz 938 cuma günü saat 14 dedir. 

İstekliler mektublarını saat 14 de 
vermeğe mecbur. Şartnameyi görmek 
isti yenler her gün iş saatında satın al· 
mo kmoisyonuna müracaat etsinler. 

(2135) 4161 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

birlikler ihtiyacı için 40000 kilo sade 
yağı satın alınacaktır. Kapalı zarfla 
ihalesi 14 temmuz 938 perşembe günü 
saat on birde yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 38000 lira 
ilk teminatı 2850 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evel komisyonda gö· 
rülebilir İsteklilerin ilk teminat mak· 
buz veya mektuplarile 2490 sayılı ka · 
nunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarile beraber ihale günü ihale 
saatinden en az bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu -
tanlık satın alma komisyonuna verme· 
leri. (2101) 4114 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - ıs. HD. A. ve civarında bulu

nan kıtaatın ihtiyacı olan 110000 kilo 
kuru ot açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi Vizede askeri satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartname 
sini görmek isteyenler her gün ko
misyona müracaat edebilirler. Eksilt
mesi 20-7-938 tarihine müsadif çar· 
şamba günü saat ıs dedir. 

2 - Muhammen fiatı 3575 lira mu· 
vafckat teminatı 288 lira 225 kuruştur. 
Münakasaya iştirak edeceklerin bil· 
dirilen gün ve saatte Vizedeki aske 
ri satınalma komisyonuna mürcaa• 
tarı. (2104) 4117 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Bursa garnizonu için SO bin ki· 

lo koyun eti kapalı zarf yoliyle 13 tem
muz 938 çarşamba günü saat l 7 de 
Bursa askeri satın alma komisyonun· 
ca eksiltmeye konacaktır. 

2- tık tutarı 22500 lira ve ilk temi 
natı 1688 liradır. 
Şartnamesi parasız Bursa astCeri s:

t n alma komisyonu ile Ankara, lsta· 
bul levazım amirlikleri satın C\lm::o \,. 

misyonunda görülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin kanunun 2 • 3 üncü mad· 
delerinde istenilen vesaik ile teklif ve 
teminat mektublarının belli gün ve sa· 
at 16 ya kadar Bursa askeri satın alma 
komisyonuna vermeleri. {1969) 3936 

Fabrika unu alınacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan: 
1 - 173,149 kilo fabrika unu satın 

alınacaktır. Eksiltme kapalı zarf usu· 
liyle yapılacaktır. 

1 
2 - Muhanunen bedeli 25972 lira 35 

kuruş muvakat teminatı 1947 lira 90 
kurştur. Şartname tabur levazımından 
parasız alınabilir. İsteklilerin teklif 
mektubları ve teminat makbuzlariyle 
8 temmuz 938 pazartesi günü saat 9,30 
da Cizre hudud tabur komutanlığı ı.a
tın alma komisyonunda hazır bulun· 
malan. (2016) 3956 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Pınarhisar civarında bulunan 

kıtaatm ihtiyacı olan 470000 kilo kuru 
ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur. Eksiltmesi Vizede askeri satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenler her 
gün komisyona müracaat edebilirler. 
~ksiltmesi 20. 7. 938 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 16 da yapılacak
tır. 

2 - Muhammen fiatı 15275 lira mu
vakkat teminatı 1146 liradır. Münaka· 
saya iştirak edeceklerin bildirilen 
günde ve tayin edilen eksiltme saatın· 
den bir saat evel teminat ve teklit 
mektuplariyle icabeden sair vesaikin 
komisyona verılmeni. (2105) 4118 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Ko.: 
1 - Tugay birlikleri hayvanatı yi

yeceği için 291.000 kilo yulaf kapalı 
zarf usuliyle eksiltmiye konulmuş

tur. 
2 - İhale günü 25 temmuı: 938 pa

zartesi günü saat 15 dedir. 
3 - Tahmin edilen bedeli 10185 li

ra teminat muvakkatası 763 lira 88 ku
ruştur. 

4- Taliplerin ihale günü muayyen 
saattan bir saat eveline kadar teklif 
mektuplarını komisyona ver::niş olma· 
sı prttır. 

S - Beher taksiti 97.000 kilo olup 
temmuz, ağustos ve eylül aylarında 

alınacaktır. 
6 - Mahalli teslim kıtaatın bulun· 

duğu mahalde anbarlardır. (2262) 
4402 

Süt ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın AJ. 

maKo.: 
ı - Cebeci hastahanesi ve harp oku· 

lu ihtiyacı olan 75.000 kilo südün ka· 
palı zarfla eksiltmesinde teklif edi· 
len fiat pahalı görüldüğünden pazar
lıkla eksiltmesi 12 temmuz 938 saat 
10.30 da Ankara LV. amirli~i SA. AL. 
KO. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12375 lira 
ilk teminatı 928 lira 12 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyondan gö
lür. Kanuni vesika ve teminatla belli 
vakıtta komisyonda bulunulması. 

(2294) 4407 

Yulaf alınacak 
Ankara Lev.uım Amırlıgı .::ıaun Al· 

ına Ko.: 
1 - Tümen birliklerinin senelik ih· 

tiyacı için 526 ton yulaf kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. lhalesi 25 
temuz 938 pazartesi günü saat 12 de 
yapılacaktır. 

2 - Yulaf umum tahmin tutarı 

28930 lira olup muvakkat teminatı 

2170 liradır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin bil
dirilen gün ve saatından bir saat evel 
teklif ve teminat mektuplarını mak
buz karıılığıru İzmir Bornova askeri 
satın alına komisyonuna vermeleri. 

(2304) 4414 

Fabrika lor 
5000 kilo bir kaynamıı bezir 

1500 kilo çiğ bezir 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü 

.,u Sabn Alma Komiıyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (4000) lira O· 

lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme Askeri fabrikalar umum mil· 
dürlüğü merkez satın alma komisyo· 
ıunca 2S.7.1938 pazartesi günü saat 10 
da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
{300) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddt!lerindeki vesaikle mezkur 

• • saatte komisyona müracaatları 
(2148) 4215 

1278 takım camaı1r 
(don, gömlek) ah nacak 
!ceri Fabrikalar Umum Müdürlü

.'abn Alma Komiayonanclan: 
'ahmin edilen bedeli (1980) lira 
) kur olan 1278 takım çamaıır 

Esnafın öğle tatili 
Belediye reisliğinden : 
Hafta tatili kanunundan istifade eden esnaftan maa 

diğer bilumum esnafın 4 Temmuz 1938 tarihinden it' 
ren saat 12.30 dan 13.30 za kadar bir saat öğle tatili Y 
maları Belediye tenbihleri arasına alınmıştır. Bütün es 
buna riayet edeceklerdir. Riayet etmiyenler cezaland 
lacaktır. ( 2253) 434 7 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 16.7. 
938 cumartesi günü saat 10 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna· 
me parasız olarak komisyondan veri· 
lir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(148) lira (57) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2114) 4204 

Muhtelif malzeme ahna<ak 
Aıkeri Fabrıkalar Umum Müdürlü· 

iü Satın Alma Komiıyonundan: 
8000 adet 40 No. siyah veya baki 

makara 
1500 adet 40 No. beyaz zincirli ma· 

kara (182 metrelik) 
200 metre kendir ipi 

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

lik paket) 
500 paket iki katlı keten ipliği (12 

lik paket) 
700 adet 25 No. haki saraç ipliği 
500 adet ıs No. sarı saraç ipliği 

Tahmin edilen bedeli (3755) lira o· 
lan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 

malzeme askeri fabrikalar 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) kuruş ve 2490 sayılı 

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

15 fon döküm kumu 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 

ğü Satın Alma Komiıyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (3000) lira o

lan 75 ton döküm kumu askeri fahri· 
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 19.7.938 sah 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-
misyÖna müracaatları. (2115) 

4205 

1 O ton gümü~ kumu · 
Aakeri Fabrikalar Umwn Müdürlü

ğü Sabn Alma Komiıyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (800) lira o· 

lan 10 ton gümüş kumu askeri fahri· 
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 16.8.938 salı günu 
saat 10 da açık eksiltme ile ihale edi· 
lecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan (60) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve· 

Taliplerin 25 temmuz 938 
günü akşamına kadar teklif ed 
ri demir hurdası mikdarı kadat 
nisbetinde teminatlariyle birli 
nameyi kabul ettiklerine dair k 
sarahati havi fiat tekliflerini 
satın alma komisyonuna verme 

(2167) 

25 fon lüleci kilj ahn 
Aıkeri Fabrikalar Umum M" 

ğü Satın Alma Komiıyonundan: r 
Tahmin edilen bedeli (525) 

lan 25 ton lüleci kili askeri fab 
umum müdürlüğü merkez satıll 
komisyonunca 16.i.938 cumart 
nü saat 10.30 da açık eksiltme i 
le edilecektir. 
Şartname parasız olarak k:ortP91tii 

dan verilir. Taliplerin muvak 
minat ol<!n (39) lira (38) ku 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
!erindeki vesaikle mezkur gün 
atte komisyona müracaatları. ( 

4212 

13 kalem 11mpara tozu, 11 

kaGıdı ve cam kağıdı ali 

ğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (8018 

(36) kuruş olan on üç kalem z 
tozu, zımpara kağıdı ve cam 
Askeri Fabrikalar umum müd'' 
merkez satın alma komisyonun 
8.1938 salı günü saat 11 de kapal 
ile ihale edilecektir. Şartname 
sız olarak komisyondan verilir. 
lerin muvakkat teminat olan (6 
ra (38) kuru!i ve 2490 numaralı 
nun 2 ve 3. maddelerindeki v 
mezkur gün ve saatte komisyo 
racaatları (2149) 4216 

Kimyager alınacak 
Aaken Fabrikalar Umum M" 

ğünden: 

Umum müdürlük teşkilatında 
dam edilmek üzere kimyager 
caktır. İsteklilerin bizzat ve A 
haricindekiler istida ile müra 
derek şartları öğrenebilirler. ( 

4 

1 adet aleminyumden m 
hamııı azot deposu ah 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mii 

ğü Satın Alma Komiıyonundaııı 
Tahmin edilen bedeli (1500) 

lan bir adet aleminyumdan ma 
mızı azot deposu Askeri fabr 
umum müdürlüğü merkez satın 
komisyonunca 16.8.1938 salı gün 
10.30 da açık eksiltme ile ihale 
cektir. Şartname parasız ol 
misyondan verilir. Taliplerin 
kat teminat olan (112) lira (SO) 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
delerindeki vesaikle mezkur saikle mezkur gün ve saatte komisy<J· 

na müracaatları. (2116) 4206 saatte komisyona müracaatları. 
(2147) 4214 

Muhtelif malzeme ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

_..A Satın Alma Komisyonundan: 
3000 Metre ince amerikan bezi. 

500 Metre kalın keten bezi. 
250 Metre salaşpur 
300 Me.re Kastamonu bezi. 

10000 Metre fitil kolan • 
lSOO Metre pamuk kolan • 
1000 Metre kanaviçe • 
2500 Metre kalın amerikan bezi . 
Tahmin edilen bedeli (S28S) lira o-

lan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü · 
dürlüğü merkez satın alma komisyo • 
nunca 19. 7• 938 sah günü aaat 11 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart· 
name parasız olarak komisyondan ve· 
rilır. Talii.ılerin muvakkat teminat o· 
lan (396) lira (38) kuruşu havi teklif 
mektupları::u mezkQr gün saa: ona 
kadar komisyona vermeleri ve kendi· 
terinin de (2490) numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki veuikle mezkur 
gün ve saatte kom!syona müraca:tla • 

Aıkeri Fabrikalar Umum M" 
ğü Satın Alma Komiıyonundaol 

600 kilo flatin vernik 
300 kilo aikatif vernik 
45 tite ıiyah iıpirto verniği 

pr kiloluk) 
200 kilo japon lak 

Tahmin edilen bedeli (2250) 
lan yukarıda mikdarı ve cinsi 
malzeme askeri fabrikalar unı 
dürlüğü merkez satın alma k 
nunca 23.7.938 tarihinde c 
günü saat 10.30 da açık eksiltınO: 
hale edilecektir. Şartname par 
larak komisyondan verilir. T 
rin muvakkat teminat olan (1 
(75) kuruş ve 2490 numaralı k 
2 ve 3. maddelerindeki ves<akl 
kur gün ve saatte komisyon..ı ııı 
atları. (2146) 42 

5 ton neftyağı 

(Terebentin) alana 
rı. (2150) 4247 

2000 - 2250 ton demir 
hurdası ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum M 
iü Sabn Alma KomiıyonundaJIS 

Tahmin edilen bedeli (3650) 
lan S ton neftyağı askeri fab 
umum müdürlüğü merkez satdl 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür- komisyonunca 23.7.938 cum.ırt 
lı.iğü Satm Alma Komisyonundan: nü saat 10 da açık eksiltme il• 

2384 ayılı kanun mucibince 2000 : edilecektir. 
22SO ton demir hurdası Kırıkkale is- Şaı::tname parasız olarak ko 
tasyonunda teslim prtile beher tonu dan verilir. Taliplerin 'DUV 

fartnamesinde izah edildiğ veçhile minat olan (273) lira (IS) k 
(22) lira (20) kuru§tan satın alınacak- 2490 numaralı kanunun 2. ve S. 
tır. delerindeki vesaikle mezkur 
Şartnameler merkez ıatın alma ko- . saatte komisyona müı·acaatJarı· 

.misyonundan bili bedel verilecektir. 
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Eksiltme saati tebdili 
Istanbul Naf•n Müd' ·· l - ·· d İ .... ur ug-un en: 

0 
s:anıbul Nafıa mUdürlüğü eksiltme 
mı~_yonu odasında 11.7.1938 tarihi

dıe musadif pazartesi günü saat 15 de 
til>J' apa~ı .z~rf u~uliyle eksiltmesi yapı

aP' lcagı ı_lan edılcn (lfü72J lira (53) ku
y ~u~ k:~:~ bedelli Yeşilköy istasyon bi
sn .. ~x _onunde yapılacak beton asfalt 
dır ııst ın~aatı kapalı zarf eksiltmesinin 

ıe~urın tlcvaın saatinin ahiren değiş
rılmesi yüzünden eksiltme saati o
n sa~t 15 _in tatil zamanına tesadüf 
tmesıne bınaen mezkur . 'd k 

_.tı}tm . •1 ışe aı e -
paır ~nın. ı an edilen 11.7.938 tarihi-
ed~ r:rıusadıf pazartesi günü saat 13 de 

d \ksıltmesi ya l k .. ar pı ma uzere kapalı zarf-
likt ~~ı~. ~-aat 12 de İstanbul Nafıa mü
r kayRirluğune verilmesi ilan olunur. 
i ıtı' ( 4168-2309) 4419 

elei Ilgaz Asliye Hukuk Mahkemesin· 
en: 

nacı_ llga_zın yeni mahallesinde mukim 
ll[ızıhn k "' · ··dl n oyunden Abdurrahman ve-

Mu esesinden k1.,laı·ı ·0··11 .. -ı..~-· 
af 

.. u uzar ve .c.u.•ınc 
an~. ar ından müddei aleyh aym mahal
) !~den Hacı Mahmut oğlu namı diğer 

abrl acı Hasan oğlu Mahmut ve Rasim 
tın eresesinden Hacı Hasan oğlu İsmail 
rte*arısı G · k . e . uccu çocukları Mahmut Ce-
e ıl .ilcttın ve Abdillk a· . 1'1 . ıal a um ve ı erı ve 

. en Çerkc9 nüfus memuru Celal ka-
on~'. ~sı Çcrkcşte mukim Münevver ve Ra
a!tı- um karısı B h · a rıye ve çocukları Naci-
·urtJlye ve Muzaff l . . ...... h er a eyhlenne Ilgaz aslı-
3. "'' e ukuk mahke . .. \!\es ili mesıne açılan hane 

11 
k c ve meni müdahale davasının a· 

. "ıı ~apılan duru§masmda~ 
2 .·Dava olunanlaıdan, Bahriye ve Na
ZH11r.1ye ve Muzafferin meskeni meçhul 

'.aldıgından kendilerine ilanen dave-

linJi:ı:ı te~li~ edildiği halde mahkemeye 
lgı edığınden haklarında ilanen gx-

Mülap_ kararı tebligine mahkemece karar 
an: terıimekle her mucibi karar dava olu· 

soıs):ıanla~an Bahriye ve Naciye ve Mu· 
zıtı}.:fferın duruşma gUnü olan 8.9.1938 

l<,.- -rşembc günü saat 9 da mahkemeye 
üdii~~11:11esi veyn bir vekil göndermeleri, 
nunC sı takdirde muhakemenin gıyapla-
pal•fında görlileceği ilan olunur. 4411 

me Kapah zarf usuliyle 
i~6! eksiltme ilam 
alı ~ Zonguld e irliğinden: 
ves 1 - Eksiltmeye konulan iş: Zon

yona&uldak'ta amele birliği hastahane pi· 
nasınm etrafına istinat dıvarları in
psıdır. Keşif bedeli (29.301) lira (85) 

aktkuruştur. 
Miid' 2 - Bu işe ait evrak sunlardır: 

A) Mukavele projesi,' 
da i B) Eksiltme §artnameai, 
r C) Fenni fartname, 

e e Arı D) ,:Vahit fiat ve keşif hülasa cet
. rac,tvellerı, 
. (Zo5 E) Dokuz parçadan ibaret plfi..n ve 

42~ktalar. 
1stiyenler bu evrakı (9) lira muka

mafhil.inde Ankara' da iktisat vekaleti ma
.. i.dın umum müdürlüğü muamelat mü

lftCl"dürlüğünden, İstanbulda iktisat ve
M" ılikaleti maden irtibat memurluğundan 

u. 'le Zonguldak'da amele birliğinden 
;nİi tedarik edebilirler. 

) 
11 

3 - Eksiltme 15.7.938 cuma günü 
am saat b . abri l' w . on eşte Zonguldak'ta amele bır-
t n ıgı salonunda birlik fail heyeti hu
dnil zurunda yapılacaktır. 

ale e< li 4
1
-: Eksiltmeye girebilmek için ta

lara~ ~ erın (2198) liralık muvakkat te· 
nıınat ven:n . • . n rıı C51 ve resmı gazetenın 3297 
sayılı n.. L-- d k O) !ti _us,ıat>ın a çı an talimatname-

e 3. ~= tevfıkan müteahhidlik veaikası ib· 
r giJi z etmesi lazımdır. 
rı .. ~- - Taliplerin teklif mektublarmı 

1
; uçuncü maddede yazılı saata kadar a-

mele bi ı·w· b w k b' . r ıgı aşkanlıgma makbuz mu-
Müıfi a ılınde vermeleri icabe<ler. Postada 

olacak gecikmeler kabul e<iilı:nez. 
4198 

C) Bayındırlık İşleri genel şartna
.nesi, 

D) Yapı işleri umumi fenni şartna-
mesi, 

.E) Hususi şartname, 
F) Sıhhi tesisat şartnamesi, 
G) Elektrik §artnamesi, 
H) Proje, 
J) Keşifname. 
3 - Yapılac::ak inşaat ve tesisat 

1. 7. 938 tarihinden itibaren on beş 

gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 15. 7. 1938 
tarihine rasthyan cuma gUnü saat 16 
da ihalesi yapılacaktır. 

4 - Yapılacak inşaatın muhammen 
keşif bedeli 59453 lira 67 kuruştur. 
Muvakkat teminat mikdan 4459 lira
dır. 

5 - İsteklilerin muvakkat teminat
lariyle 1938 takvim seneai için Nafıa 
Vekaletinden verilmi§ müteahhitlik 
vesikasını ve şimdiye kadar laakal 
25000 liralık tesisat yapmış olduğuna 
dair vesikayı muhtevi zarflanm ihale 
saatından bir saat evetine kadar vila
yet daimt encümeni riyasetine tevdi 
eylemeleri lazımdır. (Bu zarflar 2490 
sayılı artrrma, eksiltme ve ihale kanu
nunun 32 inci maddeıinde yazılı §e· 
kilde hazırlanmış olacaktır.) Posta ile 
gönderilecek mektuplann teahhurla 
vürut etmesinden dolayı mazeret ve 
'llesuliyet kabul edilmez . 

6 - Ke§ifname, şartname ve diğer 
evrak Malatya, Ankara, İstanbul na
fıa mUdlirlüklerinde görülebilir. Veya 
3 lira mukabilinde Malatya nafıa mU
iürlüğünden tedarik olunabilir, 

(2193) 4235 

Fen memuru ahnacak 
K. D. Ereğli Belediyesinden: 
Belediyemizin açık olan 100 lira Uc

rctli fen memurluğuna istekli olanların 
müracaatlarİilan olunur. 

Taliplerin diplomasına hamil ve 
musaddak şehir planlarını tatbika 
muktedir bulunmaları şarttır. Maki
na, elektrik, su işlednden anhyanlar 
tercih olunur. Müraıeaatta evrakı müs
bitenin eklenmesi şarttır. (2127 /3941) 

4157 

Hükümel konağı yaphnlacak 
Erzurum Valiliğinden: 
A\'kale kazasında yeniden yapıl

makta olan hükümet konağının 21299 
lira 64 kuruş bedeli keşifli ikmali in
şaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmu9tur. 

1 - Eksiltme 25 temmuz 1938 pazar
tesi günü aaat 14 de Al}kale hükümet 
konağı içinde kaymakamlık odasında 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1598 liradır. 
3 • İstekliler bu işin evrakı fenniye• 

sini Erzurum Nafıa müdürlüğü ile 
Aşkale kaymakamlığında okuyabilir· 
ler . 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5.936 
ve ~297 No. lu nüshasında intişar eden 
talımatname muc::ibincc 937 senesi için 
Nafıa v~kaletinden alınmış ehliyetna
me ve tıcaret odası vesikasile birlikte 
birinci maddede yazılı saatten bir sa
at evel teklif mektuplarını mühür mu
mu•ile iyice kapatılmış ve mühürlü ol
duğu halde komisyon riyasetine gön
dermeleri mec::buridir. Postada vukua 
gelecek gecikemler k~bul edilemez. 

(2221) 4272 

Gümrük binilSI yaphnlacak 

saya vazedilmiştir. 1 A- Eksiltme şartnamesi, mukavele-
ı_- Talihler. inşaa.ta ait fenni ve hu- name, fenni şartname, bayındırlık ış~ 

susı şartname ıle planıarını Aksaray leri genel şartnamesi. 
belediyesin<len bedelsiz alımr v.e isti- B- Vahidi fiat listesi tarifnamesi 
yene gönderilir. projedir. 

3 -1;alipler y~zde 7 buçuk muvak- Madde: 3 - İhale 8.7.1938 cuma günü 
kat temınat akçesı olarak 696 lira 56 Koc::aeli Parti başkanlığında saat 16 da 
kuruş yatı~acaklardır. Bu bedele göre komisyon tarafından yapılacaktır. 
b~ka temınat; mektubu esham ve tah- Madde: 4 • İsteklilerin bu işe aid 
vı~at kab~l e~ıl~r. İhaleyi müteakip bu dosya muhteviyatını Kocaeli Nafıa 
mıktar bır mıslı daha arttırılması ıa.. müdürlüğünde tetkik edebilirler. 
zımdır. Madde: 5 - Eksiltmeye girebilmek 

4 - Teklif mektupları ihaleden bir için isteklileııin 4500 liralık muvakkat 
saat evel Aksaray belediye encümeni· teminat vermesi lazımdır. Tic::aret 0 • 

ne verilmiş ve yahut gönderilmiş bu • dası vesikası ve 938 senesi için mute· 
lunacaktır. Vaktinde verilmiyen ve ber 75 bin liralık Nafıa Vekaletinden 
gelmiyen teklifler kabul edilmez. alınmış müteahhitlik vesikasını hamil 

5 - Teklifler 2490 numaralı kanu - olması ilan olunur. (4154-2307) 
nun tarifatına ve hükümlerine uygun 4417 
olacaktır. 

6- Kati ihale 14. 7. 938 perşembe 
günü saat 14 te belediye dairesinde ic::
ra kılınacaktır. 

7 - Talipler ihaleye iştirak etmek 
için müteahhitlik vesikası gösterecek 
ve tic::aret sicillinde kayıtlı olduğunu 

isbat edecektir. (2184) 4230 

Ekmek allnacak 
Aydın C. Müddei Uınwniliğin

den: 
1- 15temınuz1938 tarihinden mayıs 

1939 sonuna kadar Aydın ceza evi 
mahkumlarına vasati günde 330 adet 
verilmek üzere muhammen bedeli 8448 
liradan ibaret beheri 960 gramdan ter
li buğdayından yapılmış ikinci nevi 
ekmek ceza evine teslim edilmek şar
tiyle eksiltmeye 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 teahhütle
re girebileceklerine dair ticaret oda
sından alacakları vesika.tarla birlikte 
15 temmuz 1938 cuma günü saat 16 ya 
kadar makbuz mukabilinde C.M.U. li
ğine tevdie ınecburdurlar. 

5 - Eksiltme ve ihale muamelesi 15 
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 malumat almak ve 

şartnameyi görmek istiyenler C. M. U. 
liğine müracaat etmeleri lazımdır. 

(2073) 4033 

Hükümel konağı yaphrılacak 
Ağrı Vilayeti Defterctarhğından: 
Ağrı vil!yeti merkezinde yapılan 

hlikümet binası inşaat eksiltme ilanı. 
1 - Ağrı vilayeti merkezinde yapı

lacak htikümet l;ıinası inşaatr kapalı 
zarf uaulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1938 ve 1939 seneleri içinde yapıla
cak olan bu inşaatın keşif bedeli yüz 
on bir bin beş yUz yetmiş beş liradır. 

2 - Eksiltme 18 temmuz 1938 tari· 
hine tesadüf eden pazartesi günü sa
at 16 da defterdarlık odasında yapı
iacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler 
5829 lira muvakkat teminatı vermele
ri ve nafıa vekaletinden alınmış elli 
bin liralık yapı inşaatı fenni ehliyet 
vesikası ibraz· etmesi lazımdır. 

Buhar makinesi veya dizel 
motörü ahnacak 

Kütahya Belediyesinden: 
Belediyemiz elektrik santralının 

takviyesi için 250-350 beygir kuvetin· 
de müstamel ve pek az kullanılmış ol 
ınak şartiyle bir adet buhar makinesi 
veya dizel motC>ril alınacaktır. Bu ma
kinalar alternatörU ile 220·380 volt 50 
frekans akuple yukarıda yazılı beygir 
kuvetleriyle mütenasip olması terc::ih 
edilir. 

Bu evsafta satılık motörü ve maki
neleri olanların belediyemize hemen 
müracaatları. (4213/ 2310) 4420 

Yol tamir ettirilecek 
Balıkesir Vilayeti Daimi Enc::üme

ninden: 
1 - Ekıiltmeye konulan İf: Balıke

sir - Sındırgı .yolunun 1 + 896 - 10 
+ 950 inci kilometreleri arasındaki 
kısmın tamiratı esasiyesi olup 21 tem
muz 938 tarihine raatbyan pertembe 
gUnü saat 10 da ihalesi yapılmak ü
zere 15 giln müddetle ve kapalı zad 
uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu tamiratın keşif bedeli 11814 
lira 7 5 kuruş ve muvakkat teminatı 
886 lira 11 kuruştur. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A) Ke§if hulasası, fiat bordrosu, 

metraj cetveli ve malzeme grafikleri. 
B) Hususi ve fenni §artnamelerle 

eksiltme şartnamesi ve Bayındırlık iş
leri genel gartnamesi. 

C) Mukavelename örneği 
lstiyenler bu evrakı her ~n vilayet 

daimi encümen kaleminde veya Nafıa 
dairesinde görebilirler. 

4 - 'thale birinci maddede yazılı 
gün ve saatte Balıkesir hUkUmet ko. 
nağmda vil~yet daimi enc::Umeni tara
fından yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin Nafıa Vek!letin
den 938 yılı için alınını§ ve bu işe gir
miye selahiyet veren müteahhidlik ve
sikasını ve şayanı kabul milteahhidlik 
evrakım ve muvalcat teminatını mal
ıandığına yatırdığına dair makbuz ve
ya §ayan kabul banka mektuplarım 
2890 No.lu kanunun 32 inci maddeıi 
ahkamına tevfikan zarfhyarak ihale 
saatinden bir saat evet vilAyet daimi 
encUmen rciııliitine makbu.1 mukabi
linde vermesi lazımdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul 
etii1mez. ( 4167 /2308) 4418 

Göçmen nakliyatı 
lıtanbul lııkan Müdürlüğiinden : 

Zonguldak Nafıa Müdürlüğün
den: 

4 - İsteklilerin 2490 No. lu kanu
nun tarifatı dairesinde hazırlıyacak
ları kapalı zarfların 2 ci maddede ya· 
zılı vaktinden bir saat eveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi· 
linde vermeleri muktazidir. Postadr 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Köstence ve Varna'dan deniz yolu i
le _Türkiye'ye getirilecek olan göç
menlerin nakliyesi pazarlık suretile 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 14 
temmuz 1938 tarihine müudif perşem· 
be günü saat 12 de yapılacaktır. 

Zonguldak vilayeti içinde iskele ba
~mda yapılmakta olan gümrük binası
nın 20 bin lira muhammen ketif bedel
li ikinci kısım ingaatx iti kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuftur. 

Eksiltmesi 29. 7. 938 cuma günü sa· 
at 15 te viH\yet naha müdürlüğü oda· 
sında toplanacak komisyonda yapıla · 
caktır.' Eksiltme şartnamesi ve buna 
mUteferri diğer evrak Zonguldak na· 
fıa müdürlüğünde görülebilir. 

4085 

Halkevi binası münakasası 
Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlı· 

ğından: 

ti Ta,.are binası yaphnlacak 
( . urk Hava Kurumu Keşan Şube-

sın.den : 

Muvakkat teminat 1500 liradır. Ek-
siltmiye girmek istiyenlerin talimat· 
namesine tevfikan Nafıa Vekaletin
den yapı işleri için alınmış müteah· 
bitlik ehliyet vesikasile tic::arct oda
sından bu yıl için alınmış vesika ve 
muvakkat teminatlarile birlikte tek
lif mektuplarmı yukarıdaki günde 
ihale saatinden bir saat eveline kadar 
komisyon reisliğine vermeleri ilan o . 
lunur. 

Madde; 1 - 1zmit'te yapılacak hal· 
kevi binasının inşaatına aid 65 bin li· 
rahk bedeli keşiften 60 bin liralık 
kısmına talip çıkmadığından bir haf
ta müddetle pazarlıkla münakasaya 
konulmuştur. 

Madde; 2 - Bu işe aid evrak şunlar-
dır: 

Muvakkat teminatı 7500 liradır. Bu 
baptaki fenni ve idari ıartnamelcr pa~ 
rasız olarak verilir. Artırma ve eksilt
me kanununun ikinci ve üçUnci.i mad· 
de1erindeki evsafı haiz bulunup pazar
lığa i§tirllk edecek olan taliplerin mez 
kur gün ve saatte Sirkeci'de Mitatpaşa 
hanı birinci katta İskan Müdürlüğün· 
de mütcsekkil komisyona müracaat
ları ilin olunur. (3911-2095) 4109 

Jİ k 1 - Bedeli keşfi (4077) lira (94) 
0>. 'f'. uruş Keşan' da yapılacak tayyare bi -

ı 5~rıı ~;s:u2~. 6. 938 tarihinden itibaren bir 
Uddetle kapalı eksiltmeye kon -

koro muştur. 

c un1ııf 2 - Bi . . . . .. naya aıt proJe ve keşıfnamc-
tınc 

1
Y_1 gorrnek istiyenler bir lira mukabi· 
ınde K.c~ . . d b :ı-an tayyare cemıyetınden al· 
ıra ilirler. 

.~ - İhale 25 temmuz 938 pazartesi 
gun .. d . u saat on altıda Kesan belediye 
:;resinde cemiyet heyeti idaresi ta -

r ından yapılacaktır. 
4 - Taliblerin ihale gününden bir 

saat ı· eve ıne kadar mektuplarını Keşan 
~~Yyare cemiyeti riyasetine vermeleri 
az~mdır. Bundan sonra gele-:ek ve 

4138 (3944/2128) 

Gazino yaptınlacak 
Niğde Bel ... -,, • .;inden: 
1 ·Niğde belediyesine ai-0 hükümet 

önündeki parka bir gazino yapılacak
tır. 

Muhtelif eşya ah nacak 
lstanbul Sıhhi müesseseler arlırma ve eksiltme komisyonundan: 

Muhammen Muvakkat Eksiltme 

Cinsi Adet fiatı garanti tarihi 

Frenk gömleği 
Pijama "takım" 

2750 
871 

330 kr. 
400 kr. 

Yün fanila 980 250 kr. 
Fildekoz fanila 2810 75 kr. 
Fildekoz don 2800 80 kr. 
Yüz havlusu 1900 33 kr. 
Baş havlusu 100 100 kr. 
Omuz havlusu 100 300 kr. 
Etek havlusu 100 300 kr. 

941 L. 92 K. 13.7.15138 

509 L. 81 K. 13.7.1938 

105 L. 90 K. 13.7.1938 

S;ıati Şekli 

15 Kapalı 

15,30 Kapah 

16 Açık 

Hava seferleri 
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden : 

Ankara - İstanbul Hava seferlerinin hareket saatleri 7 - 7 - 938 
den itibaren şu şekilde değiştirilmiştir. Kalkış Varış 
A - lstanbuldan Ankaraya, Saat D. Saat D. 

Pazardan gayri günlerde: 8 30 10 20 
B - Ankaradan latanbula, 

Cumartesi ve pazardan gayri 
10 20 
17 50 

4391 

günlerde: .............................. .. 8 30 
16 00 

(2293) 
Cumartesi günleri: ............... . 

KÜÇÜK İLANLAR 
Satılık : 

Sablık - Ankara'nın her tarafında 
imarca parsellenmiş in§aata elveri~li 
arsalar. Tel. 2406 Ne§et Şeren. 4170 

ı ..................................................... l 
İ Küçük ilôn şortları 

l
! Dört satırlık küçük ilanlardan: : 

Satılık - Ankaranın her tarafında 

irat getirir beton ahşap apartıman ve 
evler. Tel. 2406 Neşet Şeren 4171 

Satılık Fırın - Senede 2500 - 3000 
lira kiraya tahammüllü bedelinin yan
sı peşin tam takımı ile. H. Dilman Tl: 
~181 4122 

Satılık ve Kiralık - Arka cebeci 
Balkehrizde 4 oda 2 bodrum 4 dönüm 
bahçe ve bağlı ev. İçinde lokantacı 
Osman'a müracaat edilmesi. 4276 

Satılık Eıya - Modern ııı.lon takı
mı, tuvalet, yemek masaları, karyola, 
kilçük halılar, çocuk arabası v. s. Işık· 
tar Cad. Yardım Ap. No. JO 4320 

Satılık - Aşağı Eğlencede asfalta 
yakın su ve elektrik içinde 4600 met
re evsiz mamur bir bağ satılıktır. Te-
lefon 2406 4344 

Satdık radyo - Yeni 937 modeli 
gramofonu ile beraber FİLKO marka. 
H. Dilman Koç Ap. No. 4 K. Oflan. 

4379 

Derhal aatıı - Yeniıehir'e pek ya
kın toptan ve çok ucuz arazi ebniye. 
Samanpazarı iıtasyon caddesinde No. 
43 Bakkal Mustafa. 4385 

Satılık - Malıköyü istaayonuna pek 
kın Samanlt Çiftliiinin dörtte Uç his~ 
sesi satılıktır. Taliplerin Ti: 2427 No. 
da Ali Oğuzer'e müracaatları. 4397 

Uygun fiyatla sablık arsa - Her 
türlü inşaata müsait 19 metre cepheli 
550 metlerik. Necati B. Caddeıi Yeni
günsokak. Telefon 2944 Hasan Me
mikoğlu. 4398 

Sabhk - Erzurum mahallesi İstan
bul zade aokağmda 66 No.lu dört oda
lı ev mlisait ıeraitle. Aynı adrese mü
racaat. 4421 

Kiralık: 

Kiralık katlar - Adliye Sarayı kar
ııısı Dökmeci Ap. 4 e,r odalı banyo elek
trik, hava gazı. Kooperatif inişi No. 63 
Uğur bakkaliyesi Tl: 2097 4131 . 

Kiralık kat - Necati bey okulu c::i· 
varı Necati bey mahallesi Kıvanç so
kak No. 13 •. Üç geniş oda hol banyo 
havagazı fevkalade manzara. 4222 

Kiralık kat - Kavaklıderede Fran
sız sefareti kar§ııında 4 oda elektrik, 
su, havagazı telefon 3843 4223 

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

Kiralık - Yenişehir Atatürk bulva
rı Orduevi ve Mühendisler Birliği kar· 
şısmda Arım Ap. 4 odalı yeni bir dai-
re tı kapıcısına milracaat. 4302 

Bir defa için 30 Kuruş i 
1.kı defa için 50 Kuruş i i Üç defa için 70 Kuruş ı 

i Dört defa için 80 Kuruş 1 
i Devamlı küçük ilanların her defası i 
f için 10 kuruş alınır. Meı;ela 10 defa f i neşredilecek bir ılan için 140 kuruş 

1
: 

ı alınacaktır, Bir kolaylık olmak üzere, 
; her .atır, kelime aralarındaki boşiuk
i lar müstesna 30 harf itibar edilmıştir. 
i Bir küçıik ilan 120 harften ibaret ol- ı 
! malıdır. i 
t Dört satırdan fazla her ıatır için ayn- : 
i ea 10 kuruş alınır • : 
i .................................................... i 
balı, elektrik, hava gazı, su, zil tertiba
tını havi alt kat fakat son derece sıhhi 
havadar, geniş. manzaralı, iç perdele
ri dahil çok müsait fiyatla kiralıktır. 
Her gün gezilebilir. Telefon 2880 nu-
maraya müracaat edilmesi. 4362 

Kiralık balkonlu oda - İtfaiye ci
van Ordu sokak Kurtuluş apartımaru 
4. cü kat 8 numaraya müracaat. 438G 

Kiralık - 4 oda bütUn konfor aylıl· 

25 lira, iki ay için Maltepe Akıncıla: 

sokağı No. 20 ye müracaat. 4384 

Kiralık oda - Işıklar Necatibey ma
hallesi Güzeller sokak 10 nuncu yı· 

apartırrnını 2. ci kata müracaat. 4386 

Kiralık apartıman dairesi - Adliye 
sarayı arkasında Çıkrıkçilar yokuşun -
da Çulha apartımanında 2 daire kapıcı
ya ve Tl: 27 50 No. ya miiracaat. 

4388 

Kiralık - Sağlık Bakanlığı karşı

sında Çagatay So. 22 de 3 oda mut· 
fak, banyo, 2 balkon (catı katı) tem
muzun 15 inden kiralıktır. 4408 

Kurslar: 

Ders - 3 den 7 ye kadar İngilizce, 
fransızca tercüme, muhabere işleri ve 
İngilizce, fransrzca lisan ve şive ders -
leri verilir. Ulus'ta A. B. rumuzuna 
mektupla müracaat. 4301 

Daktilo Kursu - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 

Yenihamam apartmanı Tel: 3714 3601 

Aranıyor : 

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

Mürettip alınacak - Çankaya mat
baası direktörlüğline müracaat edil
mesi. 4365 

l~ arayanlar: 

Türkçesi kuvetli muameleden anlar 
makinada seri ve temiz yazan bir genç 
öğleden sonra çalışmak istiyor. Ulus'
ta Ak rumuzuna mektupla müracaat. 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 
Cad. Konur S. No. 8 beş oda, 1 kiler, 
banyo, büyük hol, hava 2azı, telefon 
ve elektrik. İçindekilere müracaat. 

4261 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

4319 

Kiralık - 1 veya 2 oda hava gazı, 
elektrik ve banyo. İtfaiye meydanı 
Kurtuluş Ap. Adliye sarayı kar~ısın -
da Zaman mağazasına müracaat. 

4342 

' Kiralık kat - Yenitehir Ataç soka
ğında 3 l numara 5 oda büyük bir sa· 
lon bir kiler, ayn servis kapılı muşam· 

Cebeci Hastahanesi ağız, çene 
yiiz hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını pazardan maada 

her gün 15 den itibaren AtatUrk 
Bulvarı Foto Cemal apartımanı 
No: 6 da kabul eder. 4422 

Muhtelif malzeme aenacak 
verılecek k · me tuplar ve postada gecık-
rneler kabul edilmez. 

2 - Keşif bedeli 1933 lira 51 kuruş o
lup 25.6.1938 gününden itibaren 20 gün 
müddetle münakasaya k<ınulmuştur, 

İhalesi 14.7.1938 tarihine mU~adif 
perşembe günü saat 14 de belediye en
cümeninde açık c.k6iltmc usuliyle ya
pılacaktır. 

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

Sıhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Hudud ve Sahiller Sıhat Umum 
Müdürlüğünden : 

Keşif tutarı Muvakkat temin? 4149 

Memleket hastahanesi 
bakiye inşaatı 

Malatya Valiliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Malat

ya viUi.yet merkezinde yaptırılmakta 
olan memleket baa~esi bakiyei inşa
at ve tesisatı, 

2 - Bu işe aid evrak: 
A) Eksiltme li<Utnamesi, 

3 • Taliplerin şartname ve projesi~ 
ni görmek için her gün Niğde beledi· 
yesine müracaat etm.eleri ilan olunur. 

4242 

fenni mezbaha yaphnlacak 
Aksaray Belediye Riyasetinden: 

. 1 - 9287 lira 49 kuruş be<leli keşif· 
1ı Akurayda in§a olunacak fenni 

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

dürlüğü binasındaki komisyonda yapılac::aktır. 
2 - Eksiltmenin şekli, muvakkat garanti mikdarları, tarihleri ve saatleri 

hizalarında gösterilmi§tir. 
3 ~ lıstekliler ıartnameleri ve numuneleri Çenberlitaş civarında Fuad 

Paşa tUrbeıi karşısında tıp talebe yurdundan alabilir ve görebilirler. 
4 - Eksiltmeye girecekler tic::aret odasının cari seneye aid vesikasile 

2490 sayılı kanunda yar:ılr belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak· 
buz veya l:ianka mektuplarını teklif zarflarının içeriııine ve verecekleri fi . 
:itlan yazr ve rakamla yazdıkları ve üzerk,.· ·· -,,iihürledikleri halde ihale 

7 3938 

Malzeme cinıl Lira Kr. Lira Kr. 
Amerikan bezi ve sicim ( 2 kalem) 135 00 10 13 
Elektrik malzemesi (23 .. ) 461 25 34 59 
Boya malzemesi (57 ,, ) 1583 70 11 8 85 
Marangoz malzemesi (78 ,, ) 922 65 69 20 
Müteferrik malzemesi (50 ,, ) 2164 65 162 35 

Yukarda c::int1l, keşlf bedeli ve muvakkat teminatı yazılı malzeme ayrı, 
ayn açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 11 Temmu~ 1938 pazartesi gunu 
aaat 10 da umum müdürlük satın ahDa komisyonunda olacaktır. Liste 
ve şartname parasız ularc:lk ayniyat muhasibi mesullüğilnden alınır. 

(1974} ~912 
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Haslahk, ·ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR HASAN 
FARE 

ZEH1R1 

lle öldürünüz 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük lie.r nevi fa
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kafidir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini aerpmelidir. Macun olanlarmı yağlı bir ek
meğe ve herhangi bir gıdaya surerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kurutlur. 4409 

Mikr.oslCop gösteriyor ki : 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesile kana karışıyor. Ve müthiş bir 

af et olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

Hayat makinesini arızasız bil tekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 

kudret, kanımızın terkibinde bulllnan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza aşılanan bu melun parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 

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

· Vatandaş!. Sağlığını bu afetten koru 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat hulasalarile hususi bir şekil

de ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulunan 
GENİN drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır. 

Sıtmadan Korunmak ve Kurtulmak için Birinci 
Deva B 1 O G E N 1 N dir 

-

BİOGENIN 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuv
vetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldü
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 
Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç, her ec· 
zanede bulunur. 3868 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci tartıdır 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçdır. 

3361 

6 ve 12 ay taksitle 1 
Hi~ikl•·l - Moıo~iklct -
Y l 1. O l Z Ticaret evi 

Ulus maydanı No. 6 Tel: 1847 

Zayi - 934 - 935 senesinde Edirne 
lisesinden almış olduğum ehliyetna
memi zayi ettim. Yenisini alacağım· 

dan eskisinin hükmü olmadığı ilan o
lur. 

Maliye Vekaleti Milli Emlak mü
dürlüğü memurlarmrhııı Ömer Ver· 
gün. 4399 

ULUS 

Bir usta aranıyor 
Bayburt Çoruh Un Falv'ikası Türk Anonim Şirketi 

Direktörlüğünden 

Fabrikamıza ustabaşılık vazif~ini yapacak bir usta alınacaktır. 
Ustada arandacak evsaf: 

1 - Türk o!mak ve Türkiye Cumhuriyeti yurddaşı bulunmak. 
2 - Unculukta ve fabrikanın makinelerini işletmekte ve icabın

da tamir etmekte ehliyeti bulunmak. 
3 - Torna işlerinde mütehassıs olmak 
Her türlü konförü cami fabrika ittisalinde bir ev bilaicar usta

başının ikametine tahsis edilecek ve maaşı ibraz ede.ceği vesaika 
nazaran kendisile mutabık kalınacaktır. 

Yukarda gösterilen evsafı haiz uncu tesviyeci ustalardan talip 
olanların şimdiye kadar çalıştıkları müessese ve fabrikalardan al
mış oldukları hüsnühal ve ehliyet vesikalarım teklifnamelerile bir
likte Bayburtta Çoruh şirketi direktörlüğüne gönderilmek suretile 
müracaatları ilan olunur. 4359 

ANADOLUNUN HER ViLAYETİNDE ---.. 

ACENTA ARANIYOR 
Fabrikamızın yeni çıkannıt olduğu son model 

Tekmil Emayeli Nikelli ve siyah 

SOBALARIN ve CİHAZLARIN 
Monopol satışı için her vilayette acenta tayin edilecektir. 
Arzu edenler bir an evvel Şirketimizin merkezi olan Bey
oğlunda İstiklal caddesinde 69 numarada 

ATEŞ TÜRK ANTRASİT 
Direktörlüğüne müracaat etmeleri ilfin olunur. Tel. 35.142 4325 

., . ,. . .. ",. ~ ......... ., . .. ~ ...... 

Bakımsız dişleri .. , 
~ 

Bekliyen akibet 
D işlerini kaplıyan kir ıaha

kası sinek kağıdları gi
bi yapı§kandır. Mikropları çe
ker, muhafaza eder ve besler. 
Dilinizi di§lerinizin üzerine 
gezdirirseniz bu tabakayı siz 
!e hissedersiniz. 

RA 

T ehlike bat göstermif 
mektir Bir gün her 

olup bittikten sonra diı!et 
zin donuk sarı bir renk ald 
m göreceksiniz. Bunu dit 
rıları, ve bir çok vahim 
talıklar takib edecektir. 

• 

1 
Sizi bu telµikelerden kurtaracak yegane d; § macunudur. Dişi 
nizi temizler, parlatır, mikropları öldürür, diş etlerini kuvveti 
dirir. Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra RADYOLlN 
lanmakla pek kısa bir zaman içinde hakikaten beyaz ve temiz 
lere sahih olursunuz. 4410 

~ . .-' . 

----------------------------------------------------------------~-----------------~--------------~--__,~--1 

r·c:b~~""h::;:::ilı 
1 GÖZ i 
1 Hastalıkları ıııülehassısı i 
İor. MUZAFFER Sander il 
f A vrupadaki tetkiklerin-

i den avdet etmiştir. Muaye-

1 
nehanesi Adliye Sarayında 

i Gençağa apartımanından bi. 
J tişiğindeki Sarraf Hakkı a· 

1 
partımanma nakletmiştir. , 
Hastalannı 14 hazirandar 
itibaren, saat 15-19 arası ka-

t.~:~~ .. ~:=::.~::: .......... ~~.:~ ..... : 
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Boya işçiliği 
Ankara istasyon markiz inşaatı de · 

mir aksamının takriben 13.000 metre 

murabbaı boya işçiliği 20. 7. l 938 tarihi· 
ne kadar talibine ihale edilecektir. Bu 

husustaki şartnameyi almak üzere An· 

kara Yenişehir Atatürk caddesi Yeni
ce apartımanı 5 numarada müteahhit 
Zeki 1smefe müracaat edilmesi. 4129 

YAZ MEVSİMİNDE 1b 1 

FAKAT ... 

::111111111111111111111111111111111111111:: -- inıaal müteahhitlerine ----
: Yenişehirde yapılmakta olan : 
:: sınema binasının kısa bir zaman· : 
: da ikmalini teahhüde talip olan· :: 

tarın pHin ve şeraitini öğrenmek : 
_ üzere Kızılay karşısında Ragıp : 
- Soysal yazıhanesine müracaat- : 

lan. 4192 :: 
:111111111111111111111111111111111111111: 

KÖRTİNG 
6 LAMBALI 
~UPRA.5ElECTOR ~· 

RADYOLARİYLE1 

TÜRKiYE VEKiLi: 

NECiP ERSES 
İSTANBUL <.'ALATA 
SE 5Lİ HAN ZÜLFı\RUZ Sokak 

Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara hal'<.mın rağbetini kazanal'I 

SAKARYA ECZA ESİ 
lş Bankası karşısında Koç zade müessesesi ittisalinde 

Meydan Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. 4363 

. • ================:::============================= 

ULUS -19. uncu yıl. - No.: 6083 

lmtıyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 
Yazı lşlen Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

• 
YENi SİNEMALAR HALK 

BU GECE 
Martha Eggerth'in emsalsiz eser 

SARIŞIN KARMEN 
Gündüz iki film 

l - SARIŞIN KARMEN 
2 - AŞK KANATLARI 
Seanslar: 2,45 - 6 - Gece 21 de 

~eceleri yalnız bir film gösterilir 

Ankara Palasla Şehir Bahçesi arasında 
Açık Hava sinemasında 

İki film birden 
1 - MANYA V ALEVSKA 
2 - KAN KARDEŞLER 

Gece saat 21 de - Duhuliye 25 kuruş 

---- -- ----- -- ----- -- -- -- -- -----, ..... ,.. 

BU GECE 

Büyük zabıta ve heyecan filmi 

FEDAKAR KÖPEK 

Gündüz iki film 

1 - FEDAKAR KÖPEK 
2 - AŞK ÜLKESİ 
Seanslar : 2,30 - 6 - Gece 21 de 

Saat 2,30 da tenzilat: Fiatlar . 40-30-20 

Halk matinesi 12,15 de 
KANUN HARİCİ 

Geceleri yalnız bir film 

.... 
1 
::; .... 
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