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AOIMIZ ANCIMl'Z.C>I~ 

lıpanya'da ton cimlerde Ebre nehri 
bölıesinde tekiliif etmiı olan ukert ba
reklt ıimdi Eıtramadar cephesine inti· 
kal etmiıtir. 

Franko kuvetleri Kabeza del BueJ' 
•ehrini kııkaç içine almıılardır. Htildi
metçiler ıimdi ba çenberi yamııya pyret 
etmektedirler. 

İıpanya'daki bareklt bakkmdaki ha
berlerimiz üçüncü aayfadadır. 

Sovyet-Japon görüşmeleri başladı 
1 

• 

iki taraf askeri mümessilleri 
(ankuf eng' de temasa gectiler 

FAKAT BİR TARAFTAN DA 
Sakalin hududunda bir hôdiSe 

oldu ve bir japon yaralandı 

PapaPiXI 

Ow gazetesine göre 

Musolini ile Moskova, 12 a.L - Tas ajansı bildi
riyor : 

Sovyetler Birliği ile Japonya ara-
11ndaki anlqmanın tatbik mevkiine 
girmesi üzerine, Hasan gölü civarın
daki askeri harekata, 11 ağustosta ma
halli aaatle saat 13.30 da nihayet veril
mittir. 

Papa'nın arası 

iyice açıldı 
Kıtaların mevzilerini teıbit için, iki Pariı, 12 a.a. - Bayan Tobuis, Övr 

taraf askeri mümessilleri arasındaki gazetesinde yazıyor : 
ilk buluıma, Zaozernaya "Çanku- "Muıolini, müdhif surette hiddetli
feng tepesinin cenubunda dün akpm dir. Papa'nın aforoza benziyen ihtar
üzeri vukua gelmiftir. İkinci buluşma, ları, kendisini çok kızdırmıftır. Hid-
bugün saat 12 de yapılacaktır. detli bir dakikasında, etraftakilere, 

Kararla§tırılan eaaalar İtalya ile Papalık arasındaki konkor-
Tokyo, 12 a.a. - Harbiye nezareti da muahedesini bozmıya kadar gide-

tebliğ ediyor : ceğini söylemiştir. Bütün italyan ga-
Dün sovyet arazisi üzerinde Çan- zeteleri, tiddetle Vatikan'a hücum ct

kufeng civarında japon albayı Şo ile mektedirler. Vatikan'da heyecan pek 
sovyet prk ordusu genel kurmay bat- büyüktür. Pek müteessir bir vaziyette 
kanı general Şutem arasında yapılan bulunan Papa, istikbal hakkında pek 
konferansta a,ağıdaki noktalar karar- bedbindir. Kardinaller ve kilise maha
laştmlmıftır : filinde söylenildiğine göre, eğer Pa

l - Muhasemata nihayet veren ja- pa ölür ise, Konklav'ın İtalya'dan baş
pon kıtaları, halen ellerinde bulunan kabir yerde toplanması ve italyan ol-

Hutlutta hadiıelerin vukubulduğu mintakaya ~ok yakin bir ıov- mıy.m bir papa nasbolunması lazım 
,.ı ......... « ......... ,dri (S.-S. lad -'ada) plellilecektir. Ameribh bir papad•n 

--------------------.-.....~;-;.---------------------~~--~----~ı.molun81Ütadlr. 

Macadeleler 
Arasında 

F. R. ATAY 

Alman tayyareleri f rankocular bir nomtÇ 

gemisini yakaladllar 

Çe kos 1 Ova k arazi S = meC::; S~l~adm:~~~~p~~= 
la Jdatlerin bir harp ıemisi tarafmdan 

ymblanarak Kadiks'e getirilmiıtir. 
Bizim politikamızm değiımez d ı Bu npur, kuru morina balığını bimil 

bir clü.tunı vardır. Milletleri bi- u• • stu•• n e uçuyor ar oldulu halde 1zlanda'dan Manilya'ya 
ribirlerinden uzaklqtıran rejim gitmekteydi. 
Ye nizam kavgalarma kartı bi- Hariciye nazırı, general Franko 
taraf kalmak. Veba türlü cidal Prai l2 a.a. _ DGn saat 19.30 da her birinde birer tayyareci nezdinde protestoda bulunmuş ve va-
cepbelerinden biç birine katı~- buluna:. ve antrennfan mektebine &it olan iki alman tayyareti, purun serbeet bırakılmaaını istemit -

Japon Jiplomatlannın toplantısı 

Japon büyük elçiliği 
hariciyeye izahat verdi 
Mesele tenevvür etmiı ve halledilmiıllr 

Toplantı her türlü 
ve iktısadi gayeden 

. " 
sıyası 

ôridir 
Ankara, 12 LL - Anadolu Ajan11nın haber aldıima söre, Japon

ya Büyük Elçiliii müıtepn Ankara'ya selmiı ve elyevm mezun IMa
lunan Hariciye Kitibi Umumisi Numan Menemencioiluna •ekilet 
edeR Eaat Atuner'i ziyaret etmiıtir. 

ftl'aiatetar, lstanbul'a gelen japon diplomatlan hakkmda japon 
Büyük Elçiliii namma Eaat Atuner'e izahat vermiı ve bu ziyıaretle
rin hiç bir resmi sıfatla olmayıp tam.inen hususi mahiyette bulun
duiunu •e her türlü siyaıi ve iktıaadi gayeden &ri olduğunu beyaa 
eylemiıtir. 

Ba izahat üzerine 10 ağustos tarihli bültenimizde mevzuu bahis 
olan meaele böyle tenevvür etmİf Ye halledilmittir. 

Cinliler bir japon harp 
gemisini bahrdllar 

On gemi de hasara uğrallldı 

Y angtse nehri kıyı larinda 
muharebe devam ediyor 

Hankea, 12 La. - Kiukianı clailarlna claıt kilometre m'lıa ... 
de kain bir noktaya japon ukerlerinin ihracı üaeriae Y •..
nebrinin •i ..bilinde tiddetli muharebeler YUkaa plmekteclir. 

Birçok mevziler, birçok def.
lar bir tarafın elinden öbür tara

Mi ili Müdafaa vekili ta ıeçmiıtir. 

lstanbul'a gitti 
Milli Müdafaa Vekilimiz General 

Kbmı Özalp dün akpmki trene bağ
lanan husual bir vagonla lstanbul'a 
hareket etmittir. 

Japonların ilk hedeflerinin Kiu
kiang'm cenubu garbisindeki UiPJll 
olduğu zannedilmektedir. Japonlu. 
Kiukiang'da asker tahtit etmiye ft 
malzeme biriktirmiye devam etmekte
dirler. 

munak! Eğer kemalizmin de bır M 'ela kiin Trebik'de karaya inmiftir. tir. 
6eynelmilel'i olmak lizımsa o, orayYa 
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milletleri biribirlerine yaklattı· Tayyareciler, 14 ve l ..... ~. • ı 

Çin tayyareleri son günler zarf mda 
Yangtse nehrinde bulunan japon harp 

- --------:----------------- gemilerini bili inkita bombardıman e

ran bant ve bak müsaviHii di • toa'ta yapılacak olan tayyare ~u
YUınclan ibaret olabilir. Türkiye sabakalan için Münih'den Vı!a-ı 
cumhuriyetinin maddi ve minevi na'ya ıitmekte olduklarım ~y
müzabaretleri ancak ba uprda lemiıler ve fırtına· dolayıa•!!e 
hizmetler içindir. yollarım f&fD'IDlf olduklarım ila-

On bet senedenberi komıu ve ve etmiılerdir. 
--'- memlek ti . bir birinde İki pilot hükümet mem~rlarının 
~ e enn s- da T b ·k'te bır otelde T.:=-•-· ka--LI nndan gelen nezareti altın re ı . 
uıw;ıye 7 UIUUa ·'••dır tcra edilecek tahkikat 

bir tahrik tikiyeti duyulmanı•t- ~l d ~1 müfeddede görlll
tır. Yeni Türkiye'nin her taraf~ netdı~~~ :.ı;dirde pilotların serbest bı-

1 "t"ba it" ·-• -::1.retı- me ıgı • 1!" eten ı ı r ve •~ ~. d rakılmaları muhtemeldır. 
n1n !-flı<:a: ~lanndan bırı e Çekoıla""1cya'nın prot.eııolan 
bu aıyaaettır. .... . _ Berlin'delci çek09-

Bizim ötedenberi gösterdıgı- Berlın, 12 a.a. en hafta iki alman 
-: bu Ja..L--- •t• Tu'·rkiye ile Jovak sefareti, seç k . i "-e-
-.ız ~ ı ına, inin çekoelova aruıs UA 

İri münasebette bulunan de~~et- tayyares (Somı s. inci uyl•d•) 
ler, Türkiye içinde çalıpn mu~ 
leleler, ve kendi netriyat ilem•· 
iniz tarafından huuaiyetle tak
dir olunmak doğru olur. Şimdiki 
nizam ve ihtiras kavıalanndan 
hiç birinin prtlan içinde delili~. 
~u pıtlar, fU veya ba muhan; 
l'in keyfi, yahut, 1u ·~bu ha· 
diaecinin arzuaiyle zorakı yaral!· 
'-nıaz, ve halka maledilemez, dı· 
ler ebemiyetli bir nokta, A~ 
Pa latumı ikiye hatti üçe b?l~n 
IDücadele cephelerinin ~er bı~ 
de bizim dostlanmız, aıyul, ik· 
baadt yakın münasebette bulun· 
duiumuz devletler, milletler var
dır y··rk· • inde bu mücadele-
• 

• u ıye ıç .. it 
erden berhanıi birinin mu~ 
alciıl~r bırakmakta olduğunu bıa
lettirecek hareketler, nezaket 
hududunu aımakla da kalmaz! 
hü'-.. et• "ddt t--LIMla)erinı 

IOlbl ın CI ~""'~I bT 
diyet edecek mahiyetler • a 1 ·~· 

Öyle nazik cojrafl bir mev~-
deyiz ki, eler me'VCUl ol.masaj~ 
ı..;..f ve emniyet namına 

( Soau s. illd uyl•tla) 

Almanya' da 
askeri 

tedbirler! 
Paril, 12 a.a. - Frmn•ıs '".incili• 

1 . tarafın.ıı... netrcdılen ve 

'

uete erı ~ k 
. da Atmanya'da alınma ta o-

balı hasır • lan 
lan askeri tedbirlere mUteallık o 
haberler, diplomasi mahafilinde ~. 

bir dikkatle takip editmektedır. 
~haberler, mübalağalı addedilmekte 

lıu. 1·yettar mahafil, bunlarm net-
ye ıe illü u. an-
• ..ı~,.Undcn ortaya çıkan te&., uy 

rı r - al hinde bu].unrmk-
dırıcı pyialar ey 

tadır· o.ıovak1'& mae-Diğer taraftan, Çek • ok ih-
tcainin. birçok mUıldUlt ve birçbe be 

chl 'k 1 • arsctınelde ra r tilit t ı e en ..anııx.. 
1ar arfmda mncut ger.. •' 

::eie doifu bir iltihaİ• aeç= ol
daiu dikkate p,.a &iri• r. 

Bugün: 
16 sayfallk 
ilôvemiz: 

Demiryollar1 
• 

derek bunlardan muhtelif büyüklük· 
te on tanesini hasara u~ratmıtlardır. 
Dün öğleden sonra Kiukiang civarın
da japonların büyük bir harp gemisi 
batırılmıttır. Japonlar büyük za~ta 
uğramaktadırlar. 

Huangme' de 1't.1Siyeı 
Hankov, 12 a.a. - Bir kaç bin japo

nun ölümü ile neticelenen Japonlarm 
Huangme'de Yangtse nehrinin ıimal 
sahilinde ve Şaho'da bu nehrin cenup 
sahilindeki mağlubiyetleri üzerine u
keri vaziyette bir iıtikrar hasıl olmut
tur. Diğer cihetten Tienpn. Taihu 

n~:-&_,,__ la-Llı J L .. l" cephesinde Çin kuvetleri japon kıta-
_.-.ro-carı - ınaa ner tür a la ·1 · 

_ı..e._-. ·L • _J L. rının gerı enne taarruz etmektedir 
,. ....... _. ıntioa -•n enfer._,. .,ır- B · k · • 

lr rnalıcd •-= h " lı" u vazıyet artıaında Japonlar bir !° ~ oe •-~., .....,. a müddet daha Huangme'den prbe 
ıleuemiUe balacalaauua. doğru ilerliyemiyeceklerdir. 

A .. iıdald srafik demiryollanmızm 
1925 den itibaren artıtmı ıöstermek
tedir. 

• 
Yeni bir japon ıe,ebbü.ü. 

Hongkong, 12 a.a. - Japon kuvetle
ri Yoyang gölünün kenarına, Sintn•. 
ye inmiye yeniden tetcbbüs etmitler· 
dir. Çin ağır topçuları tiddetle Met 
ederek muhtelif cesamette on bir ja
pon harp gemisini batırmıt oldupn-

(Sonu 5. inci sayfada) 

Piyango 
çekildi 

Tayyare piyangosu dan çeiilmı,tlr. 
ıs.ooo liralık ikramiye Jıf.llOJ a
ıur•y•. on bin lira 26.217 namara
ya isabet etmiştir. KaHnan numa
raları aıresiyle 2 nci uylamııula 

balacalraıım. 
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Üç Vuslat· 
Türk vatanı, son yıllarda büyük mazhariyetlere erdi. Üç hasret, üç 

vuslata kavuştu. Montrö, Çanakkale' ye türk ordusunu soktu. Hatay, 
on sekiz yıl sonra bayrağına sarıldı. Şimdi Edime, bu aziz yurt parça
sını çevreliyen öksüz kalmış mıntakasında aynı vuslatın zevkine hazır. 
lanmaktadır. 

Üç hasret, üç vuslat ... Çanakkale'nin türkü, oraya ilk giren alay 
sancağının ateşinde ayrılık göz yaşlarını kuruturken bütün millet, 
tek bir yürek halinde, sevinçle coşmuştu. Hatay'da süvarilerimizin 
ayakları altına kendini atan türk kızı, en kutsal sevgiliye varlığını kal· 
bedişin vecdini duydu. Edirneli; o ne yapacak, o ne duyacakil .. 

Hasret, vuslat. Bu iki şiddetli duygunun örsü ile çekici arasında piş
mek mi, çelikleşmek mi, bizim mukadderimiz? Göz yaşlarımız kalbimi
zin çeliğine su vere vere mi insanlığın özünü, kendi yüreğimizde yarata
cağız ve yaratıyoruz ? Evlat, anadan ayrıyken de ana evladını yüreğin
de yaşatır; evlat, anadan uzak da olsa onun temiz südünü içerek varlığa 
erdiğini bir an unutmaz. O halde hasret niçin ? • 

Türk' e yalnız düşmanla değil, en yakın dostu talihi ile de cenkleş
mek düşüyor. Bugün değil, en uzak asırlardan beri bu böyledir ve 
böyle olmuştur. Ko, böyle olsun ... Her türlü tekliklerin üstünde tan
rılaştırdığımız müşterek varlık uğrunda biz, elle tutulamıyan, gözle 
görülemiyen mukadderimizle de döğüşmesini biliriz. Hasretin soğuğu, 
vuslatın sıcağiyle titriye titriye, .tana yana bu olgunluğa ermişiz. Ta
lihin her iklimine, her mevsimine dayanacak bir varlığımız var. Bili
riz ki en korkunç hasret, bu varlıktan mahrum olmak; en sonsuz vus
lat, bu kudreti kendi varlığımızda sürüp yaşatmaktır. 

Haaan.Ali YÜCEL 

Piyango dün bitti 

15.000 Lira 34.303 
numaraya isabet etti 

Kazanan numaraları sırasiyle neırediyoruz 
lstanbul, 12 (Telefonla) - Tayya- ı 

re piyangosunun bugünkü keşidesin
de kazanan numaraları sıraya kcınmıış 
bir şekilde bildiriyorum: 

On beş bin lira 3,ı303 

On bin lira 2628~ 

tlç bin lira 2435:i 

Bin lira 8098 

500 lira ka:sanan numaralar: 
893 1148 4077 4235 5377 6503 

6657 7717 8211 8268 9240 10169 
13518 13804 14199 14564 14580 15056 
15083 15902 16210 Hf305 17648 18153 
18508 20011 22585 23118 24542 24546 
26250 26476 27165 27742 27881 30093 
31479 31827 32518 32698 32912 33609 
35843 36084 36352 37196 37980 38295 
39821 39886 

200 lira kazanan numaralar: 

1403 3429 4823 5230 5815 7485 
7874 9353 9353 9857 10730 12314 

15846 18122 18194 19359 20000 20061 
22404 22895 2315t> 25926 25971 26602 
26785 27307 27677 27679 29370 30040 
30218 30494 30638 30703 31030 31136 
34524 37546 

100 lira kazanan numaralar: 

2259 2411 3145 3580 3680 3948 
4810 5044 5641 9192 9308 9552 
9698 10772 16505 16597 17253 18798 

19216 19511 20322 21054 21156 21913 
21953 22090 22128 22191 22348 22527 
23003 23656 23696 25151 25644 26841 
26881 27312 27837 28550 30172 31320 
32642 33670 33940 35645 35988 36616 
37044 37335 38593 39190 39564 

~~ lira kazanan numaralar: 

323 332 632 771 1062 1299 

1410 1716 1754 1923 2167 2211 
2409 2470 2552 2689 2721 2806 
3107 3110 3297 3416 3435 3595 
3637 3783 3893 4586 4640 4643 
4766 4902 5122 5149 5271 5300 
5455 5714 5913 6389 6498 6615 
6640 6697 6848 7235 7274 7206 
7406 7601 7772 7803 7912 7973 
7991 8040 8189 8237 8307 8492 
8584 9066 9207 9450 9480 9716 
9816 9834 9875 10149 10255 10294 

10369 10412 10480 10544 10686 10835 
10971 11076 11266 11309 11366 11429 
11449 11810 12057 12062 12066 12131 
12211 12287 12326 12349 12362 12497 
12518 12597 12820 12831 12865 12987 
13035 13245 13562 13675 13822 13892 
13993 14525 14539 14585 14826 14932 

15068 15130 15167 15277 15290 15304 

15431 15446 15500 15741 15851 16098 

16133 16240 16650 16734 16754 16864 

16913 17029 17201 17302 17357 17558 

17588 18237 18351 18484 18485 18518 

18968 19210 19420 19832 19912 20299 

20553 20724 21174 21491 21601 21724 

21757 21888 22059 22135 22308 22459 

22876 23137 23236 23237 23345 23451 

23573 23627 23720 23776 23859 23861 

24029 24196 24274 24388 24514 24653 

24684 24780 24937 24979 25138 25160 

25239 25342 25581 25927 25988 25999 

26347 26272 26336 26340 26352 26442 

26497 26513 26518 26518 26631 26847 

26906 27892 27991 28054 28064 28097 

28100 28124 28364 28662 28689 28781 

28785 29130 29164 29517 29526 29574 

29599 29745 29895 30226 30223 30410 

Sonu, "03,, ve "53,, ile biten tam bi

letler 20 ter ve onda bir biletler 2 9er 
lira amorti kazanmışlardır. 

Fakir talebeyi himaye 
i~in kooperatifler 

Öğrendiğimize göre lise, orta ve ilk 
mekteplerdeki fakir talebeyi maddi 
şekilde himaye etmek için mektepler
de, talebe velilerinin de hisse senedi 
almak suretiyle iştirak edebilecekleri 
kooperatifler kurulacaktır. 

Bu kooperatiflere, mektep muallim
lerinden birisi başkanlık edecektir. 
Elde edilecek karla muhtaç talebenin 
yemek, elbise, kitap ve saire gibi ihti
yaçları kartılanacaktır. Bu hususta 
bir nizamname hazırlanmaktadır. 

"Ha midiye,, Rize' de 
Rize, 12 a.a. -Hamiye mektep ge

mimiz dün Rize'ye gelmiş ve halk ta
rafından sevinçle karşılanmıştır. Ko
mutanlarla vilayet arasında ziyaretler 
yapıldıktan sonra gece belediye tara
fından komutan ve subaylar şerefine 

bir ziyafet ve şehir parkında da hal

kevi bandosu tarafından bir konser ve
rilmiştir. Hamidiye öğle üzeri Hopa'
ya gitmiştir. 

İstanbul' da mahrukat liyatlan 

yüksek 
İstanbul'da bu sene odun ve kömür 

piyasası pek pahalı olarak açılmış ve 
nakliye fiyatları da artmıştır. Bunu 

göz önünde tutan İstanbul belediye
si bazı tedbirler almıya karar vermiş

tir. 

Öğrenildiğine göre belediye bu ara

da devlet demiryolları idaresine müra

caat ederek, mahrukat için daha eh
ven bir nakil tarifesi tatbikini istiye

cektir. 

iki mevkuf maznun tahliye 
edildi 

İstanbul' dan bildirildiğine göre, 

bundan bir milddet evet, Sirkeci'de, 
Osmaniye oteli aahibi. Ömer Lütfi'

den tehdit yoliyle para aldıkları bir 
cürmü me,hutla tesbit edilen ve hak
larında ağır ceza mahkemesi tarafın· 
dan bcger sene hapis cezası verilen İl
yas ve Abbas adlarında iki maznun 
hakkındaki karar temyiz mahkemesi 

tarafından nakzedilmiş ve maznunla

rın tahliyesi kararlaştırılmıştır. 

İlyas ve Abbas tahliye edilmişler
dir. 

İstanbul' da bir Sovyet fotoğraf 
sergisi açıldı 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Sovyet 
Voks teşkilatının fotoğraf sergisi bu
gün güzel sanatlar akademisinde a
çıldı. Sergide 600 den fazla fotoğraf 
teşhir olunmaktadır. 

İstanbul lıapisanesinin yıkılıp 
yıkılmıyacağı pazartesi belli 

olacak 

latanbul, 12 (Telefonla) - Hapisa
ne binasının yıkılıp yıkılmaması hak
kında tetkikat yapan tarih kurumu 
heyeti eski maarif vekili B. Hikmet, 
Şemıettin, Yahya Kemal ve Muzaf
fer'den müteıekkildir. 
Binanın yıkılıp yıkılmıyacağı hak

kındaki karar pazartesi günü verile
cektir. 

SPOR 
111111111111111111111111111111 

Muhtelif takım 

~ahımaları 
Bölge futbol ajanlığından: 

1 - Muhtelit takım çah9malarma 
13-8-938 cumartesi günü saat 17 de on
dokuz mayıs stadyomunda devam edi
lecektir. Evelce isimleri tesbit edile
rek davet edilmiş olan sporcuların 

muayyen saatte sahada bulundurul
maları. 

2 - Lik maçlarına 10 - ey!Ul - 938 
cumartesi günü başlanılması mukar
rerdir. 

Müsabaka programı yapılmak üzere 
bütün kulüplerin salahiyettar mümes
sillerini 15-8-938 pazartesi günü saat 
17 de bölge merkezine göndermeleri. 

3 - Ankara Gücü, Muhafız Gücü sa
halarında yapılacak müsabakaların 

mali şeraitini görüşmek üzere mezkur 
tarihte birer mümessil yollamaları. 

Mezkur lrtılüplerle diğer kulüp baş
kanlarından rica olunur. 

T. S. K. Ankara bölgesi 
yüzme birincilikleri 
Bugün ve yarın yapılacak olan böl

ge yüzme birinciliklerinin programı 

ayrı ayrı aşağıya yazılmıştır. Bölgece 
tanzim edilen geniş teşvik müsabaka
ları programı şimdiye kadar her haf
ta yaprlmak suretiyle muntazaman tat 
bik olunmuştur. Bu müsabakalar neti
cesinde yüzücüler bölge birincilikle
rine iyi bir surette haı::ırlanmış bulu
nuyorlar. Bu itibarla bölge birincilik
lerinin çok heyecanlı olacağı ve Ka
radeniz havuzuna bir hayli meraklı 

tophyacağı §Üphesizdir. Ajanlığın 

tebliğini aşagıya yazıyoruz : 

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

Bölgemiz yüzme birinciliklerine 
program mucibince 13 ağustos cumar
tesi saat 15 de başlanacak ve 14 ağus
tos pazar günü aaat 15 de devam olu
narak bitirilecektir. Hakemler: Karar 
hakemi Ajan, diğer hakemler Yekta 
Hülağu, Ragıp Acİıp.nlı, Sedat Şahin, 
Ziya Ozan. 

13 AÖUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ 
SAAT lS DE 

1 - 100 metre serbest 
2 - 200 metre kurbağalama 
3 - 400 metre ıerbeıt 
4 ~ Türk bayrak yarışı (100 metre 

sırtüstü +200 metre kurbağala
ma + 100 metre ıerbest) 

14 AGUSTOS PAZAR 'GÜNO 
SAAT 15 DE 

1 - 100 metre sırt üstü 
2 - 200 metre serbest 
3 - 1500 metre ıerbeat 
4 - Atlamalar : 
A) Önden perende koşarak 
B) Geriye adi balıklama durarak 
C) İleri çıkıp geri devrilerek atla

ma koşarak 
D) Bir perendeli ters atlama dura

rak 
E) Önden bükmeli yarım burğu ko

şarak. 

5 - 4 X 200 bayrak yarışı. 

Büyük bir revü heyeti geliyor 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Festi

val münaıebetiyle Romanya'nın tanın
mış Tanasa revü heyeti 100 kiıilik bir 
kadro ile pek yakında buraya gelerek 
temsiller verecektir. 

15 inci ytldönümü 
kutlama hazırlıkları 

İç bakanlık bütün idari merkezler 
mühim bir tamim gönderdi 

iç Bakanlık cumhuriyetin on beşinci yıldönümünün heyecan} 
manalı ve hareketli bir tekilde kutlanması için bütün vilayet, ka 
za ve nahiye merkezleriyle köylerde şimdiden hazırlıklara ba 
lanması için valiliklere bir tamim göndermiştir. Bu tamimi ayne 
yazıyoruz: 

"Cümhuriyetin on beFnci yıldönü- .....-----------------. 
mü bayramının yurda getirmiş oldu
ğu ve bu rejimin istikbale vadettiği 
büyük inkişafları yurtdaşlara anlat
mak ve cümhuriyetin feyzi içerisinde 
heyecanlandırarak bağlarım ve ümit
lerini kuvetlendirmek makaadiyle 15 
inci yıldönümü bayramı büyük ölçü
de, hareketli, sesli, manalı, fikirli, 
ışıklı ve renkli olarak kutlanması için 
icabeden tedbirler alınacaktlt'. Bu se
beple bütün hazırlıklar esaslı, devam
lı ve dikatli bir çalışma ile bayram 
gününe kadar başarılabilir. Çalışma
larınıza esas olacak teferruat birbiri 
ardından vaktinde bildirilecektir. tık 
iş olarak vilayet ve kaza, nahiye ve 
köylerde birer kutlama komiteleri 
kurulması lazımdır. 

1 - Vilayet komiteleri valinin, ka
za komiteleri kaymakamın, nahiye ko
miteleri nahiye müdürünün başkan

lıkları altındadır. 

2 - Azaları, yerin en büyük askeri 
kumandanı veya yerine göndereceği 

bir zat - bulunmadıkları yerde as
kerlik şubesi reisi - belediye reisi, 
kültür direktörü, vilayetlerde parti il 
yönkurulundan bir üye, kaza ve na
hiyelerde halkevi başkanları - halke

vi başkam vali veya kaymakam olan 

yerlerde ev yönetim kurulundan bir 

aza. -
3 - Köy komiteleri halin icabına 

göre vilayet komiteleri tarafından 

teJl<il olunur. 

4 - Kutlama işlerine ait yazıtma
lar ve saire parti yoliyle olacaktır. 

5 - Devlet tetkilitının milli banka 

ve kurumların çalıpnalarıruzda elden 
gelen yardımı yapmaları için alakalı 

makamlardan ricada bulunulmuıtur. 

Vaktin darlığı dolayısiyle hemen 

işe başlamanızı, bildirmenizi ve aıkı 

takibatımzı rica ederim.'' 

Köylere tevzi olunacak 

milli • 
arızı 

Köylünün salma yükünti hafiflet· 
mek için köylerin manevi şahsiyeti a
dına tesie ve tapuya bağlanmasının 

temini evelce lç Bakanlıkça bildiri

len bahçe ve tarlalar için milli arazi

den de istifade edilmesi valiliklere 

tebliğ olunf!ıuıtur. 

Sınırları içinde müsait milli arazi 

bulunan köyler mevcut kanunların 

hükümlerinden istifade suretiyle ör
nek tarla, bağ, bahçe, fidanlık gibi ih
tiyaçlarını bu arazilerden temin ede
ceklerdir. Devlete intikal etmiş olan 
veya türk mübadilleri istihkakları ba
kiyelerine karşılık tutulmuş bulunan 
rumlardan metrük arazi ve çiftlikler
den mera, harman yeri, mektep ve 
benzerleri gibi köyün umumi ihtiyaç 
ve ~nfaatine tahsisi icap edenler de 
köy manevi şahsiyeti adına ayrılacak 
ve tapuya tescili cihetine gidilecektir. 

lstanbul'da büyük bir 

Ekonomi sarayı 

yapılacak 
Verilen habere göre lstanbul'da a 

çılmakta olan Eminönti meydanını 
münasip bir yerinde bir ekonomi sa· 
rayı inşa olunacaktır. lstanbul'un he
men bütün iktisadi teşekküllerini i
çinde toplıyabilecek kadar büyük ola
cak olan ekonomi ıarayı, Eminönü'
nün, güzelliğine halel getirmiyecek 
şekilde inşa olunacaktır. Bu hususta 
tetkiklere başlanmıştır. 

İstanbul' da çocuk hah!:elcri 
yapılacak 

latanbul, 12 (Telefonla) - Muhtelif 
mıntakalarda çocuk bahçeleri ve park
ları yapmak için elverişli yerleri tes· 
bit etmek üzere belediye reiı muavini 
B. B. Rauf, fen heyeti müdürü Hüınü, 
imar bürosu müdürü Ziya, latanboıl 
maarif müdürü Tevfik ve doktor tir 
aan'dan mürekkep bir komisyon ku
rulmuştur. 

55 ka(akcı yakalandı 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu· 

hafaza teşkilatı elli beş kaçakçı, ıekiz 
yüz altı kilo gümrük kaçağı, bin elli 
dört defter sigara kağıdı, bir silah, on 
bir mermi, on dört altın lira, bir biıik
let ile yirmi iki kaçakçı hayvanı ele 
geçirmiJtir. (a.a.) 

Bir kaçakçı yakalandı ve 
mahkum oldu 

Abdulkerim adında bir adam İıtan· 
bul'da esrar mukabilinde kaçak e ya 
almak isterken gümrük muhafaza me
murları tarafından yakalanarak mah
kemeye scvkolunmuştur. Muhake
me sonunda Abdulkerim 8 ay hapis ve 
13ti0 lira para cezasına çarptırılmış

tır. 

Entcrnaısyonal Parazitoloji 
kongresi 

lsviçre'de Zürich ve İnterlaken'de 
bu ayın sonunda toplanacak olan en
ternasyonal parazitoloji konferansına 
memleketimiz ve htikümetimiz namı· 
na parazitoloğ Dr. Nevzat Özdil itti
rak edecektir. Doktor Nevzat caaaen 
merkezi Nevyork'ta olan enternosyo-
nal parazitoloji cemiyetinin Türkiye 
daimi mümeSPUidir. Doktor kongrede 
dört mühim paraziter mevzu üzerin· 
de beyanatta bulunacaktır. 

Diin hava bulutlu ve çisentili 
geçti 

1558 1682 1838 1844 2249 2355 
2645 2658 2760 2886 2996 3193 
3533 3547 3667 3724 3241 4783 
4843 4782 5183 5449 5619 5799 
5970 6137 6306 6359 6897 7062 
7110 7184 7749 8169 8189 8593 
8705 9613 9707 9881 10729 11237 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dün şehrimizde hava sabah üzeri 
çok bulutlu ve Çisinti şeklinde hafif 
yağmurlu, öğleden sonra da bulutlu 
geçmiştir. Saat 13 U 20 geçe, toz fır
tınasiyle birlikte şimal - garbı istika
metinde esen şiddetli rüzgarın sani
yede hızı 12 metredir. 

11271 11297 11533 11568 11653 11967 
12102 12106 12587 12914 12992 13230 
13340 13462 14195 14422 14672 14753 
14920 14933 15266 15411 15613 15814 
15987 16295 16524 16622 16941 16996 
17460 17539 17876 18236 18298 18503 
18880 19080 19368 20216 20671 20971 
'>t1\5 21134 21137 21231 21377 21932 
2U81 21925 21935 22399 22548 22613 
22953 23095 23336 24150 24167 24226 
24277 24387 24464 24875 25134 25313 
25368 25432 25699 25840 26361 26562 
27030 27275 27502 27760 28180 28298 
28316 28337 28374 28519 28780 29254 
29289 29294 29934 30116 30164 30312 
30548 30624 30875 30922 31543 31853 
31874 31946 32163 32485 32828 33078 
33094 33255 33399 33646 33761 33899 
34270 34416 34438 34510 34956 35222 
35224 35471 35512 35678 35891 35895 
36080 36199 36949 36985 37007 37131 
37461 38071 38090 38102 38132 38164 
38941 39122 39167 39449 39862 

30 lira ka:;anan numaralar: 

717 971 991 

Telefon ve musiki 
Bir gazetenin verdiği habere gö

re Londra telefon şirketi, bilhassa 
uyku esnasında asabı tahriş eden 
telefon zillerinin yerine daha mu
nis ve tatlı ses çıkaracak tesisat 
koymak niyetindeymiş. Bu arada, 
küçük musiki plakları konulması 

da tetkik ediliyormuş. 
Ne güzel bir fikir! Artık masa

nızrn üstünde veya karyolanızrn 

ba.şucunda ikide birde zırt zırt ö
ten ve dalgrn bir anınızda yüreği
nizi hoplatan keskin zil sesi yeri
ne, güzel musiki parçaları size te
lefondan arandığınızı haber vere
cek! Eğer musiki meraklısı iseniz, 
çalman parça bitinciye kadar tele
fonu açmıya kıyamıyacağınızı ıim
diden tahmin ederim. 

Bu usul bizde de tatbika kalkııı
lırsa gazeteler için yeni bir müna
kaşa mevzuu çıkacaktır. Ôyle ya, zil 
yerine bir musiki parçasını çalacak 
plak koyalım, iyi, güzel ama, bu 
plak için hangi parçayı intihap e
deceğiz? 

Derhal her kafadan bir ses yük
selecek, anketler açılacak, gazete
ler yığın yığın bri meituolırı MI· 
redecekler. 

Biri "efendim, Traviyatadan bir 
parça olsun, ben traviyataya bayı
lırım,, diye teklif edecek. ôteki, 
"Bak zevksize, diyecek, hiç Betho
ven dururken böyle adiliklere te
nezzül edilir mi?,, Bir başkası atı
lacak: "Efendim, nedir bu garp 
hayranlığı? Bal gibi milli musiki
miz dururken! neden "Ben esme
ri ... " şarkısını koyuyormuşuz san
ki? Bir başkası: "Halk havalarrmrz 
ne güne duruyor? lzmir zeybeğine 
ne buyurursunuz?,. 

lzmit zeybeğine ne buyurulaca
ğını bilmem ama, bu milnaka.şala
tın harareti karşısında makamı ai
dinin derhal kararından vaz geçe
rek eski zili ipka edeceğinr1Pn hic 
şilphe etmem. - Y. N. 

I at.anbullu Karmen 

latıanbul'da, Mahmutpata'da bir 
atnhr.d11 hir kızın bir buka kızı 

batından yaraladıfını gazeteler 
yazıyor. Yaka it yüzünden çıkmıt
tır. Acaba? Bir cigara f abrikaaın
da çalııan Karmen de bir arkada
ıını yaralamııtı. Fakat aebebi baı
kaydı. 

l.tanbullu Karmen'i terennüm 
edecek bir Merime çıkaaydı it yü
zünden çıkan bu yaralama hadiae-
ıini naaıl bir dram mevzuu haline 

getirirdi? 

Slavya yerine 

lzmir fuarındaki futbol maçla

rından bir ikiai Çekoalovakya'nın 
Slavya tak.mu ile yapılacakb. Bu 

takım aelmiyor, ve yerine M11ır'

dan bir taknn geliyor. 
Mall'ldar da futbolü süze! oy· 

narlar. 
Fakat, aelecek takımın telaffu-

zu hakikaten güç bir iami var: 
Elnadiülehli !.. Bu takımın kar

~ısına çıkacak olan takımımızın 

kaptanına tavıiye etmeliyiz; fut

bol ekzersizleriyle beraber bir de 

Elnadiülehli ek:ı.eraizi yapım. 

Klakson 

Burhan Cahit, gürültü mücade

lesinde otomobillerin klaksonuna 

dokunanlara kızıyor. Hakkı var. 
Komıunun tavuğu komıuya kaz 
görünür meselinin hilafına, her 

halde kendi otomobilinin klakao· 
nu arkadaıımıza pek hot geliyor. 

Bir de o klakaonun, aadece teker
lekler önünden güç kaçıp kurtu

lanlar Üzerindeki teairini a11aftır

mah I 

Yakalanan beygir 

Bir beygir bir çocuğu ıarnnat. 

Olur a, canı istem.it, ıall'IDJf. Fa

kat haberi Teren gazete ilave edi
yor, ''auçlu beygir yakalanmııtır''. 

Hani ''tevkif edilmittir" demedi-

iin• fiila'etmeli. 

Günün en yüksek ısısı gölgede 28 
derecedir. 

Yurtta Karadeniz kıyılarında hava 
kapalı ve yağıfh, doğu ve orta Anado
lu bölgelerinde bulutlu ve mevzii yaf
murlu, Ege ile cenup Anadolu'sunda 
açık, diğer bölgelerde bulutludur. 

Son 24 saat içinde Kocaeli orta ve 
doğu Anadolu bölgeleriyle Karadeniz. 
kıyılarındaki mevzii yağışların kare· 
metreye bıraktıkları su miktarları 
Sarıkamış'ta 6, Hope'<le 4, Samsun'AA 
3, Çubuk, Kocaeli ve Sinop'ta 2 şer kl• 
logramdır. 

Yurtta en yüksek ısılc1r Erzincan'da 
29, Bursa'da 31. Çanakkale'de 32, Ba· 
lıkesir'de 33, İzmir'de 34, Siirt'te 35 
Antalya ve Diyarbakır'da 38 derece· 
dir. 

Satıhk Otomobil 
Beş kişilik sekiz silindirli bir Buik 

otomobili ,satılıktır. Görmek için saıat: 
ıe-14 den sonra 1062 ve yahut 1007 te 

fon numarasında B. Rilştü'ye aıU~ 
caat. 
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Rus - Japon itilif ı 
Sovyet hariciye komiMri. LitTinof 

ile Japonya'nm Moekova elçi.i Şice
lbitau araamda bir haftaclanberi de -
•anı eden görütmeler, Çankufeng te-
Peleri etrafmdaki ticldetli çarpıt
lllayı nihayetlendiren bir itilifm im
z..iyle neticelenmittir. ltilifa göre, 

1 - Sovyet ve japon Jutalan, 10 a
iuatoeta iHal etmekte olduldan 
hatlar üzerinde duracaklardır. 

2 - Hududun tahdidi için iki IOY

)'et ve iki japon - Mançuko müme• -
alinden mürekkep bir muhtelit ko -
llh.yon teıkil edilecektir. 

3 - Hudut komiayoau, Raya " 
Çin'in aal&hiyetli mümeuilleri tara • 
fındaa imzalanan muahedel-1e har
talan ve bugüne kadar ~et hü
ldimetine tevdi edilmemit olan diier 
:\'eaikalan eaaa olıarak alacaktır. 

SoYyet ve japon kıtalanıun b~ da: 
kikada naaıl bir hat iıgal ettiklen 
aarih olarak belli deiildir. Münaır&
alı olan tepeler 29 temmuza kadar 
IOYyetlerin ellerindeydi. Ondan aon
ra japonlar bir emri~i yaparak 
tepeleri ifgal ettiler. Hi.diaen?ı ~u 
aafhuma kadar vaziyet ..ıibttr. 
Fakat bundan aonra vasuhM&Zluk 
haılıyor: Sovyet hükümeti japon kı: 
talannm aovyet topraklarından gen 
•bldıklarmı iddia etmiftir. Çanku
feng'in aovyet a.keri tarafından tek· 
l'V ifgal edildiii .. rih olarak bi!di • 
rilmemekle beNl>er, iddiadan, oyle 
hir mana çıkıyor. Japonlar iae, Çan
kufenein kendi ellerinde bulunduiu
lnl en aarih bir ifade ile bildirmitl~
dir. itilafa vanldıktan aonta da mu
naaaalı olan tepeleri itgal etmekte 
old•dannı aöylemektedirler. Bu va
ziyette, Çankufeng ellerinde ~a_J • 
naak tartiyle de müzakereye cınt· 
aniye muvafakat etmekle aovyetler 
japoa aoktai nazarına kartı konae -
Iİ:ron yapmıt oluyorlar. 

itilafın ikinci maddeaine gelince; 
ilk japon teklifine göre, biri Sovyet, 
diieri Japon, iiçünc:ii.ü de Mançako 
IDÜmeNİIİ olmak üzere, üç azalı bir 
heyet tetkil edilecekti. ~~ler, 
k .. di mümeaaillerinin heyet ıçmd~ 
yalms kalacaimı dütünerek, kendı
leri tarafından ela iki mümeaailin ti
)'İn eclibnuinde ıl1'ar ettiler ve ara -
da müaavat olduiu zaman çıkmaz -
elan kurtulmak için betinci bir bita -
raf azanm da heyete girmesini ileri 

ULUS 

O Ü N Y A H A B E. R L E R İ 

Sovyetler birliğinin 
mali vaziyeti düzğün 

Fransa' da 

Sahte para 
ve tahvil 
yapanlar! 2 

1937 yıllnda 
milyar 700 

gelir fazlası 
milyon ruble! 

Moskova, ll a.a. - Tas Ajanıı bildi- kında tezahürata vesile olmuttur. 

riyor : 
Maliye halk komiseri Zverev, ıov-

etler birliği yüksek mecliainde büd
y hakkında yaptığı beyanatta, 1936 
ce b" :1 
da bücke varidat fazlalığının ır m111· 
ar 933 milyon ruble, 1937 varidat fa.z

rabğının da 2 milyar 700 milyon ~~le 
olduğunu kaydettikten sonra e.zcumle 
demittir ki : . 

.. _ 1938 büdcesi, milli ekonomı 

planlarına göre, ve bu ekonominin in
kipf ı dikkate alınarak tesbi~. olun
muttur. Varidat faslı, 125 mılyar 188 
milyon ruble, maaarif fas~ı is~ 123 
milyar 688 milyon rubledır. ~ı~li . e
konomi itlerine 47 milyar, buyuk ~~
taat itlerine 38,3 mily.ar, soayal v~ kul
tilrel itlerine 31,4 mıly~r, maarıf.e 20 
milyar, ııbiyeye, 8,7 mılyar tahsıs e-
dilmittir .,, 

Diğer :.Okamlar 
Maliye halk komiseri, fe~ere ~ü~

huriyetlerin büdcelerindekı büyuk 
fazlalık gösteren rakamları saymıf, 
sovyet tasarruf sandıklarındaki para
ların bet t.enede bet misli yüksel~r~k, 
5,7 milyarı geçmekte o~duğunu bıldır
mit memlekette elli mılyon devlet el· 

~ hamili bulunduğuna ipret et
mit ve nihayet müdafaa ihtiyaçlarını 
ve sovyetler birliğine kartı harp ya~-

k buauıunda fatiıt memleketlerın 
:Vamıı tahriklerini kaydettikten son
ra demittir ki : 

.. _ Sovyetler birliğinin müdafaa 
kuvetini yorulmadan fa.zlalattırmah
yız. 1938 büdcesinde müdafaaya 27 
milyar konmuttur . ., 

Bu beyanat, mebuslar tarafından 
tiddetle alkışlanmıt ve kı.zılordu hak-

Tayyareci 

Büdce encümeni reiainin 
beyanatı 

Birlik sovyeti, dünkü toplantısında, 
büdce encümeni reisi Sidrov'un beya
natını dinlemiıtir. 

Sidrov ezcümle demittir ki : 
"- Meclisin taadikine arzolunan 

büdce, ıovyet hükümetinin her saha
daki vazifeıine ve politikaaına tama
miyle muvafıktır. Encümen, ezcümle, 
müdafaa tahsisatını tamamiyle tasvip 
eylemektedir. Hesabatı inceden ince
ye tetkikten sonra, encümen, varidat 
faslının, 1,5 milyar ilive ile, 126 mil
yar 79 milyona ve maarif faslının da, 
123 milyar 688 milyondan 125 milyar 
275 milyona çıkarılmasını teklif et
mektedir.,, 

Milliyetler sovyeti de büdce müza
keresi ile metgul olmaktaciır. 

Pariste büyük bir 

Atölye meydana çıktı 

Pariı, 12 a.a. - Milli emniyet da
iresi, uzun araıtırmalardan aonra, bey 
nelmilel tehlikeli kalpa.zanların faa
liyetine nihayet vermeğe ve Paria'te 
bütün memleketler bankalarının bank 
notların ve bu memleketlerin posta 
pullarını imal eden gizli büyük bir 
atölyeyi meydana çıkarmağa muvaf
fak olmuttur. 

Atölyenin sahibi, Jan İliesk adın
da bir romanyalıdır. Kendisi tevkif 
edilmit ve bakır klitelerle be' ingiliz 
liralık banknotlarla, Belçika pulları 
ve 500 franklık fransız banknotlarını 
imal etmit olduğunu itiraf eylemit· 
tir. 

Estramadur cephesinde 

Siddetli harpler oluyor 

Frankistler bir şehri 
çenber içine aldılar 

Barselon, 12 a.a. - Milli müdafaa nezaretinin teblijinde ez
cümle deniyor ki: 

Cumhuriyetçiler, Piedroa Aolo'ya karıı yapılan iki hücumu 
tardetmitlerdir. Şark cephesinde iki taraf hatlarında ufak bazı 
tadilit vukua gelmittir. 

Yeni Tefrikamız 

Heyeeen, 
macera ile 
romanımızı 

hareket ve 
dohı yeni 
bekleyiniz 

Göklerin Casusu 
Fran•~ macera romcıncılcırının 
en meıluırlcırınclan olan Allrecl 

MClf'll"ın eHriclir. 

Yeni bir tayyarenin aımnı çal
mak için caaua bir kadının kat· 
landıiı rüçlükleri, tayyareler ·
raunda yapılan mücadeleleri, çöl
lerde au1UZluk ve artma ile pen
çeleıen inaanlan bu romanda her 
sün artan bir merakla takip ecle
cekainiz . 

Göklerin Casusu 
\.. ............... !'''' '''"' ''"'""'''"'"''"'J 

Okyanos'u ge~en 

Kondor tayyaresi 

Saatte vasati 255 
kilometre ile uçtu 

Nevyork, 12 a.a. - Bertin • Nev
york hava seferini muvaffakiyetle bi
tiren Kondor tayyaresi, 6397 kilomet
reyi tam 25 saatte katetmiş ve bu ıu
retle vasati olarak aaatte 255 kilomet
re aeyretmittir. Kaptan Konke, seya
hatin normal bir tarzda cereyan eyle
mit olduğunu bildirmiştir. 

Eski Kayser Vilhelmin tonınu 
evleniyor 

Berlin, 12 a.a. - Eeki imparator 
ikinci Vilhelm'in befinci oğlu Prua
ya prenslerinden Oıkar'ın kızı pren
ses Her.zelayd ile Prenı Güstav Fon 
Kürland ve refii:ası aslen fransı.z ma
dam dö Jankur'un oğlu Prens Kari 
Biron Fon Kürland'ın evlenecekleri 
haber verilmektedir. İzdivaç merasi
mi, 16 ağustosta Potsdam garnizonu 
kilisesinde t esit edilecektıir. 

']-'f:~!'~ Japonya, aovyet miinıeaail
= ikiye iblilmı bbal etmit; 

fakat bitaraf izayı reddebDİftİr. 
Levanevaki 

Yakın f&rk cephesinde cumhu- isi B. Kompanis, Franaa'nın cenubun

riyetçiler, Guadalaviar mıntaka- daki plajlardan birine gitmiştir. Re
ımda yapılan hücumlara muka- fikası, birkaç haftadanberi bu plajda 
wemet etmitler ve batlanm hafif kilr yapmaktadır. B. Kompaııiı, üç 
IUNlte tadil eylmdılerdir. dtirt liln bu plijda kalmak niyetinde- Lord Runsiman 

dün de muhtelif Hudut komUyonanml meaaUine • 
... t9fkil edecek olan ....-.ı.r me-
1el .. i de fU yolcla halleclibnittir· 
!cwyetler, Raqa ile Çin arumcla 
İnazalanan m-.vele ve bu makave
leı.. bailı olan hartalann e ... ~ -
lvak kabul edilmesini ileri aünnuı
lerdi. Bu vesikalar da tahmin ed!le
ceti gibi, Litvinof'un ~o~o~a ~~ 
Şigemitau ile görüfürken ılerı aürdu
iü Huçung mukavelesiyle ona bailı 
olan hartadır. Japon elçiai ııovyetle -
re l'öst.İbniyen veaikalarm da na -
zara almmaamı talep ebnİflİr. Filha
lıilca bu, aykm bir talep -.ydamas. 
Çiinkü japonlar da Huçung ~uka
._leaine baih olan hartayı ıorme
diklerini iddia etmitlerdir. Biaaen•; 
le,.ı. bir defa hudut komiayonu tetkil 
~ı· d ·· L--e batladıktan 

bulunamıyor 
ır..tramadur cephesinde Kabe.za clir. MUtaakiben Banelona'ya elde -

Delbuey etrafında fiddetli muharebe- cektılr. 

ler vakua plmektedlr. Bar-'on laüldlınednln eembı 
Kaat6era mmtakaaından ela muha· 

Bir tebliğ çıkarddı 
rebeler denm etmektedir. Frankiat eıra/ırula 
lerin manevruı, Kabeza Delbuey'i Vatikan, 12 a.a. _ Londra komite-
çember içine almaktır. Cumhuriyetçi- ıi itillu bakkmdaki ingiliz notaaına 
ler, bu kııkacı ikıi uçtan açmağa ça- Baraelona bükümeti tarafından veri
htmaktadırlar. Herrera de Duke mın- len cevabı tetkik eden Aue"atore 

Moıkova, 12 a.a. - lZ ağuıtos 1937 
de timal kutbu yolu ile Amerika'ya 
gitmek il.zere Moakova'dan bar~ket e: 
den Levanevski'nin idaresınde~ı 
"N-209" tayyaresi hakkında neıredı
len bir bükümet tebliğine ıö~e, b~ ana 
kadar yapılan ara9tırmalar bıç bır ~e
tice vermemittir. Bütiin ta~~ecile
rin ve Kutup kiıiflerinin fıkrı, bun
dan böyle yapılacak ara9tı~rm 

takurnda Franko'nun kıtaatı Siyer- Romano, töyle yuıyor: 
ra dö Valdebomos il.zerindeki tazyik
lerine Bueba dö Alkoaer istikametin

._... ıp e muzaa .... -.. b"I" 
eo.r., görülen ve göriilmiyen, 1 1 • 

.._ve bilinmiyen bütün e~akab~~ 
• 

0 '--e11 t ... .._alarm gözden geÇJ"DP 
dir. 

. . kalacağı ve tayyare müıette-
netıceaı.z · de 
batının ölmüt bulundutu merkezın -
dir Bu ıebepten dolayı, büktımet, a
raı~ırmalara nihayet vermeyi ırararlat-

,_,. kahramanların a-tırmıttır. Hü~met, . . . . 
ilelerine derin taziyelerını bıl~ı~e~-
te ve bunların hatıralar•?•? taı~ı ~çın 
Moıkova'da bir ibide dıkıleceğını ve 
buı mektep ve fabrikalara bunların~-

. ğ" · haber verme&-ıimlerinin verılece anı 
tedir. Bunların ailelerine yüksek ma
atlar tahaiı olunacak ve ayrıca beı a
ileye 20 bin ruble verilecektir. 

ltilifnameye varmak için her iki 
'-rafın da konaeaiyon Y•Pt•iı ani~ • 
tdnaaktıadır. Bu da ne IC>vyetlena. 
.._de japonların bu aralık Uza~
tark'ta bir muharebeye giriımek. ••· 
t911aediklerine delil olarak göaterıle-

biıir. ttiıafnamenin manaaı budar. B. Çemberlayn'ın sıhatı 
F'iıkat bu anlatma ile münazaalı o-
a.. hudut meaeleai halledilmit ol- Biru rahatau o-
-•Yor. Bunun halline ensel . ~lan Londra, 12 a.a. -:- embe layn'i bu 
9-tlar itilifnamenin kendıaınd• lan Batvekil Ne~!n Ç dokt:r Betfort 
lllihıdemiçtir: Bir defa komisyonun sabah muayen:.l~n ııbt vasiyetinin 
'-tkil tarzı, muhakkak müzaflere~e- Ru11el, ~a~ve 1 kte oldutunu J.>ildir· 
ti hir çıkmaza götürecektir. K~ıa- çabukça ıyılepne 

de devam etmektedirler. 
Riyo Guadiyana'nın sol sahilinde 

yerletmit olan kuvetler yeni müdafaa 
mevsileri vUcuda getirmek suretiyle 
düflD8Jlın tetebbilılerini yorulmak 
bilmez bir faaliyetle akim bırakmak· 
tadırlar. 

Frankiaılerin mukabU 
lıücumlan 

Sergre nehrinin Balaguer'in cenu· 
bunda bir cumhuriyetçi kolu tarafın
dan geçilmesi, kartı tarafta bir ak -
ıillamel doğurmuı ve Frankiıtler, bi
ri nehrin .. i kıyııında Balaguer'in 
prkında diğeri iae cephenin timalin
de cumhuriyetçilerin Piedrasdeaolo 
bölıeainde olmak üzere iki noktadan 
mukabil hücuma geçmitlerdir. Birinci 
noktada cilmburiyetçiler bir miktar 
,eri çekilmitler fakat Balaguer'in 
arkamda gene nehrin sağ kıyıamda 
tutunmuılardır. ikinci noktada Fran
kiıtlerin hücumları geri püskürtül -
müı ve mevzilerde biç bir değitiklik 
kaydedilmemi9tir. 

Frankuılere göre ha dört azadan terekküp ediyor. mittir. 
bciai aovyet, ikiai de japon - M9:DÇU• - -=----------~-:~ Btlrg011, 12 LL - Cenup orduıu, 
llo. Demek oluyor ki, berhan~ı. ~il' • k•-ılamak için t~e bu· Eıtremadur'da ileri hareketine devam 
ihtilaflı noktada komiayonun iki •- riyle -t JaponJa'ma, cotrab'• etmektedir. Bu ordu, bugün Kabe.za 
aa11 bir t&Nfa, iki izau da dil~ • lunı:n-.:•~~yıaiyle, bava t...-rasled •· del BUey'i tamamiyle ihata etmiıtir. 
l'afa aynlacaktır. Böyle bir çı-• vuı~ pek baNa• olclaia öt ea- Kıtalarımız, sekiz kilometre ilerle-
~den kurtulmak içindir ~i ~b·:::: ~ askeri müteha....ı• tarafmdan mit •e 800 eair almııtır. Halen Puer
-.ır, hakem vaziyetinde betmc•. - Ü U:-İenmekteydi. Haclat ~ - tollano - Valdekabaloa - Sierra - Do
...._ tayinini teklif etmitl•da. ~ • IOY bir neticeaİ de JapoaJa'ma Ç•- sa • Rio Ziyar battı üzerindedir. 

aaltereye semin tetkil .::e~t~::. :-ki renit aakeri hareki~~= m:~~~~h:!:~~.::::re~;;;-:ırt:~ 
~ak ve vesikalar da bı ı ;.anku- aptma..dır. Japonya H 'dan nı, ilerlemektedir, fakat varmıı ol-
..., doiuracaktır. Bu itibar • ~ • ...1uı..ft için MaaçmT• 
ı.._. · Uedilm" obnaktall r•• 7 ---: • tı..ı. .,. .. duklan noktaları turib etmeğe ıim-
L_ • .. me.eleaı ha lf çektifi aakerl_., _.,. • nak- dilik imkan yoktur. 
.,.....ua uzaktır. almaca. t.krar Maaçm"Y& ya 

B•unla beraber, yakanda da bo• k mecbariJetiad• kalmlft~. Kıtalarımız, Sierra Aanta Magde-
lzata ettiğimiz gibi, her iki tarafm =an batka Japonya. u~"' lena'yı ele geçirmiı ve mühim miktar
... IQlh ve müaalemeti ~":1'~fa~aysle t-Li )ıuYetli deni.altı • ~~-d ~:...a da eıir almııtır. 
~ ettiklerini göatermeaı itibari7 .. ba katmak mecbunJ.-m e-- Segre nehrini? yatağında, Villanu
eta-.· tlid" On rün kadar dev ... h... hikümeti aulh taraftan ol-. eva de Barka cıvarmda bazı çarpı' · 
-cleııa Ç.:.laaf:.r müc:adeleli bir hta-! ~ .. Japonya ela IMa dwin dil - malar olmut ve düflJWl bin kadar ö-
"1.t L~ _.. • d !L.--t obilaJıla be- daı-a :-a he .. pJar kaqdmda IÜ blralmufttr. 

-..cllMMll en .,.... • .. ~ •• ....,._ i,.t 
"-her, pek tiddetli " ıı.nlı ,, ... mu; ,..ai bİI' macera:ra a~ u~ B. Kompaıiü Fraıua'da 
;-.:._ ..... olnn11tur. Japon~ ~ te baJunmadıfma P"• _,.IMtilir. Pariı, 12 a.a. - Dün Perpinyan"a 
.... tlerinin ta":"'8s1U:--ıa:Z be- ...... ıiP=dilik -~ ESMER .aelmiı olan Katllonya jaaeralitni re 

•lanakı. ilctıfa eblllh ....... 
~ 7apılaa hiicml'lan ta" • 

"Matbuatın buliu kabilinden ver -
mit olduğu haber bilif ına olarak Bar 
aelona'nın cevabı, Londra tarafmdan 
teklif edilmit olan plinın tamamiyle 
kabülünün büabütün zıddıdır. Bane
lona bükümeti, plinı ilham etmit o
lan prenıipleri kabul etmekle bera
ber bu plinm kabulünü keenlemye -
kftn kılacak bir takım ihtiraz! kayıt
lar dermeyan etmektedir.,, 

Planın ıaluıkkuku hemen 
hemen imkôn11s 

Gazete, bu ibtirul kayıtları tahlil 
ettikten sonra miltalialarına ıu suret
le netice vermektedir: 

"Londra'nın karıpnulık planının 
tahakkuk sahMma idi edilmesi he
me!) hemen imkinıızdır. Halen Fran
ko'nun cevabına intizar edilmektedir. 
Fakat biç kimse B. Çemberlayn'in gö
nüllülerin çekilmeıi lehinde bilbaua 
müzaheret etmekte olduğu ıiyasetin, 
Baraelona'nın cevabından sonra bütün 
Akdeniz ıulhu ve bilbaua tatbik mev 
kiine konutma.ı lıpanya'daki gönül
lUlerin geri çekilmeline batlanılmaaı 
ile me9rut olan Roma'da mtlnaldt in
gili.z - İtalyan itilifları için tevlit e
deceği vahim avakip ve netayiç ile 
ciddi surette vebamet keabedeceğini 
gizlememektedir.,, 

Filistin' de 
çarpışma 

Kudüa, 12 a.a. - Taberiye mıntaka
sında ukeri bir devriye ile müaellih 
bir çete araamda bir müsademe vukua 
~}mittir. Tethitçilerden dört kiti it
lif edilmif, bir tetbitçi de ~ir alın
mıftır. Aıiler, Valadi kaubalına gire
rek kasabanın tahıildar ve muhtarını 
eoymUflaraa ela ancak on iki ingiliz Ji. 
ruı bulup götürebilaıitlerdir. 

Diğer bir takım hiler, Loua ve Ku
düı timendifer iıtuyoalarma kundak 
koymut*dır, 

temaslar yaptı 
Prag, 12 a.a. - Lord Runıiman'ın 

genel ıekreterliği tebliğ ediyor: Öğle 
vakti Lort Runaiman, B. Zullo, B. Ja
roeı ve kont E.tarba.zi'den mürekkep 
olan müttehit macar fırkaları delegas
yonunu kabul etmittir. Lort, bu .ze
vatla evelce vermit oldukları muhtıra 
hakkında görütınüttür. 

Saat 15.30 da Südet mebuılardan B. 
Hennan Frank, Lort Runaiman'ı a -
lelulM.ll ziyaret etmittir. 

B. Krofta, Lort Runsiman'ı ve ingi
li.z murahbu heyeti basını, Zemin 
sarayında bir ziyafete davet etmiıtir. 
Bu ziyafeti, bir müzik partiai tikip e
decektir. 

Muhtariyet taraftarları macar mü
meHillerinin Lort Runsiman ne.zdin
deki mülikatları, bir buçuk satten 
fazla devam etmittir. Muhtıranın tet
kikinden ıonra Lort Runaiman, bazı 

ıualler ıormut olup macar murahbaa
ları, bu ıuallere önümüzdeki hafta bi
dayetinde cevap vereceklerdir. Macar 
mebuıları, Alkron otelinden çıkarken 
ziyaretlerinden memnun kalmıı ol
duklarını söy lemitlerdir. 

Lord Ailen Prag' da 

Prag, 12 a.a. - İngiliz amele fırka
sı azasından Lort Allen Of Hurtvud, 
buraya gelmi,tir. Bu ziyaret, huıuai 
bir mahiyettedir. 

Maamafi, lordun fahaiyeti itibariy
le siyasi mahafil bu .ziyarete bir nebze 
ehemiyet atfetmektedirler. Lort Ai
len, muhaceret meselelerinde ihtıaas 
sahibi bir zattır. Kendia buraya Ber -
lin'dea gelmit ve Berlin'de B. fon 
RiN>entrop ile görüpnüftür. Mumai -
leybin alman hükümetinden muhacir
lerin beraberlerinde ae"etlerinin % 
20 sini götürmeleri müsaadesini iatih
sal etmif olduğu ıöylenmektedir. Şim
diye kadar Lort Allen'in ikameti hak
kında biç bir program tanzim edilmiş 
değildir. Kendiıinin Çekoslovak ri
caliyle mülikatlarda bulunma•ı da ih
timal dahilindedir • 

lito'dı zelzele 
Kito 12 a.a. - Bathyan zelzele de

vam etmektedir. Kito'ya 25 kilometre 
mesafede kiin Sangolkui, Tingo ve 
Alanpai köyleri harap olmuıtur. 

-S-

TÜRKiYE BASINI 
E ............................................... , 

1111111111111111111111•""" "1111111111111 il .. l 
iıa111 beld111111 lir hidise 

B. Aaım Ua, KURUN'cla bu b111W• 
yudıiı bat melraleaincle ezcümle -. 
mektedir ki: 
"- Hariciye Vekiletimiz J~'

mn Ankara Büyük Elçiliiine bir nota 
verdi. Hükümet bu nota ile bir Wam 
diplomatik japon ricalinin latanbul'da 
toplanarak milzlıkerelerde bulunclak· 
lan ve bu müzakerelerin Sovyet R ..... 
ya aleyhine aiyaai bir tmkaadı ~ 

batb batma ikbaadi bir sayeyi iatih.W 
ettiii yolundaki netriyata temaa ettik
ten aonra bu türlü haberlere inanma
makla beraber her ihtimale kartı U.. 
eli dütüncelerini bildinnek medturi,. 
tini duymuttur. 

Acaba japon diplomatlan necim d. 
layı böyle latanbul'da toplanıyorlar? 
Bir rivayete göre, japon diplomatl.a 
latanbul'da Sovyet Ruaya aleyhinde 
bazı aiyaai tedbirler konuf&C&)darmq, 
diier bir rivayete röre, aadec:e iktaaacli 
bir mak1At için fikir teatisinde W... 
caklarmıt, deniliyordu. 

Türkler eler vakit miaafiraevw Wr 
millet obnuıtur. Bütün ecnebiler ri11i 
japon diplomatlannm da ıwnlelrıeti

mize gelerek gezip eileamelerindm 
sadece mmlDUD oluruz. Ancak bisİm 
için bir inaanbk vazifeai olan ~ 
perver!itin her hangi bir cloet ..,,...._ 
ket, bahuaua Soyyet Ruaya sibi • ... 
ki bir cloet ve en yalan lııir kamta 
memleket aleyhine teclbirler clüt..._. 
ğe vaaıta olmaaım da ula hot röı._. 
yiz. 

Hula .. bir talmn japon diplomatla
" latanbul'da toplammı bulunuyor. 
Rua • Japon münasebetlerinin hurin 
aldığı tekil iae türlü türlü rivayedel'in 
çılmnaama aebep oluyor. Sovyet Raı79-
mn en yalan bir cloetu olan Türlli,. 
için bu rivayetler serçekten üncü lııir 
feYdİr. Türk miaafirperverlijinin .._ 
hangi bir cloet awnleket aleyhinde -
aıta yapııa.dığmm efünamwıqıj,_ 
llftlatılmumı iat.ia.., 

IZMIR FUARI 
SONPOSTA'da B. Mllhittin Birsm, 

her rün sütununda bu b.tlıkla yacls
iı Wr ıazıcla huliaatan .-lan 8ÖJle. 
mekteclir. 

lzmir fuara aplmlık üzere '"+ na
yor. Bugünkü iami "hmir fulın" ol.. 
bu müeaaeae, "9 EylUI ....wu e.._. 
ıiyle i• defa olarak kurulcluiu -· 
bütün tqebbüıler gibi, ilk w\eı .ı., 

muv.Efakiyebizliie ajnclL Ba ... 
........... oWal- il 1 11 • 

.......... ~•öl•-....... 

.... isdfade ........ 1 ?"ıetiımfa .. 

........ ... ....,. için, • _...._ 

ldyebizliiia vwtlili ~ lıir ....... 
ditten Hlll'& lmair fun flmai ....... 
c:anlanclanmya teteWaü ......_ te
lrinmecl. Son ...&de a&ı i)oe• ld, 
fuar tedrici tek-ı•niil etmekte ·ft ... 

kemmiil derecetinde de raibet ır.-.. 
maktadır. Hw MDe faarm zi~ 
artıyor •e her Mne fuann tepilab ... 
niıliyor. Bu, her ........... İyi lııir .ıa.. 
mettir: Demek, iliz ,_.. t.tip etn.k 
gibi ince bir itte mav.tfllki)"et rölteri
yona.,. anemleket ........_ela ba Killi 
tetıblıüalere karp ..... - ·- .... 
..-tıycw. 

Memlekete denizden ve karı iıa 
muhtelif yollarla bailı, Anupa ve 
dünyanın her lröteaiyle cloira ,....... 
IDÜnaMIMıtte bulunan lzmir, lııir -
mandan beri Tiirkiye'nin her tanıfw 
harekete setiriycw. V apar ve demiryol. 
lan idareleri tenzilat yapank herkeee 
kolaybklar röateriyorlar. Bu aaretle de 
memleketin bir ucu, öteki aca• ~ 
ımya veaile buluyor. 

Sözlerimi ıununla Wtinnek iaterim: 
Fuar veaileainden istifade ediniz ve .. 
zaktan da olaa, harekete gelip lamir'I 
gönneie gidiniz. 

Tms'flki örfi İlllrl 
Pariı, 12 La. - Bu ak§Bmki g6rilf • 

meler ıır•ında B. Daladiye ile B. 
Bone, Franaa'nın Tunus'tald umumi 
valisine bundan birkaç hafta evel 1u· 
nus'ta ilin edilmiı olan örfi idarenin 
kaldırılmaıma müteallik olan bir ka
rarnameyi Tunuı beyinin tuvibine 
arzetme1i için salahiyet vermeyi karar 
altına almıılardır. 

l:zmir'de bir cinayet 
İzmir, 12 (Telefonla) - Şebirimls· 

de Mele.zçayı'nın kenarındaki sa.zlık
ta 44 yatlarında bir kadın boğumdan 
iple boğulmuı olarak bulunmuftUr. 
Cesedin Osman'm kızı Nazike'ye Ait 
olduğu anla1ılm19tır. Katil aranmak
tadır. 

ühisar'dı 4 DMln yalldı 
Akhisar 12 (Telefonla) - Gece 

yangmn çıkanı ve dört dülrkiıı yan • 
mııtır. Zarar 15 bin lira kadar tah· 
min edilmektedir. Tahkikat yapılmak-
tadır. - Ural . 
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İÇERİSİ AMERİKAN BAHRİYELİSİ DOLU 

15 filika sahile doğru 
ilerlemeğe başlamıştı! 

Ertesi gün muhte em üç kayık, 
Suskehanna'ya yaklaştı. Agır ipekli 

e)biseler giymiş olan Yezaimen, 
Yeddo'dan kati talimat alarak gel

mişti. Büyük bir hürmetle, sandal 
tahtasından yapılmış ve kadifeye sa
rılmış bir kutu içinde mühim bir 

vesika takdim ediyordu. 
Bu, imparator tarafından Perry'

ye gönderilmiş bir itimat mektubuy
du. Üzerinde güneşin oğlunun göz 
alan mühürü de vardı. Mektubu ge

tiren de amiral ile konuşabilecek 
rütbe ve derecede bulunan, impara

torluğun baş müşaviri ldsu prensi 

Toda idi. 

Mülakatın ertesi gün vuku bulma
sı kararlaştırılmıştı. O gece gemi

dekiler, karada bir çok çekiç sesleri 

duydular; bir takım taklar yapılı
yor, tezyinat viicuda getiriliyordu. 

G üneş doğd~gu .. z~.ma.~ bir.~~~tezi alcmı goruldu. Butun 
sanı.· suslü perdeler gerilmiş, bun
ların uzeri kırmızı çiçekler ve impa
ratorluk armalariyle siıslenmışti. 
Biıtün bunların arasında bu müna
sebetle kurulmuş ısivri damlı bır 
koşk göze çarpıyordu. Bundan baş
ka hepsi parlak renkli kumaşlar giy
miş ve zırhlarını parlatmış 5.000 Ja
pon askeri de sahile dizilmişlerdi. 
Onun önünde de yüz tane kadar hü
kumet kayıgı muvazi iki hat halın
de sıralanmış duruyorlardı. Arka
daki tepelerde de binlerce japonya
lı, bu "barbarları" görmek için bi
rikmişlerdi. 

Suskehanna gemisinden hareket 
işareti verilince iki gemiden içle

rinde mavi caketlerini giymiş, ame

rikan renkleri takınmış askerler bu
lunan on beş filika sahile doğru i
lcrlemeğc başladı. Bunun içinde bu
lunan silah endazlar silahlariyle sa
bile çıkıp orada dizildiler. Koyun i
ki tarafına yüzer amerikan bahriye
lisi dizilmiş, yüzlerini denizden ta
rafa çevirmişlerdi. Bunların arka
sında 200 neferlik bir kuvct il~ iki 
bando bulunuyordu. 

Bütün bu tayfalar ve askerler, iri 
yarı neferlerden seçilmişti. Bunla
rın duruşu, ufak tefek japonların 

üzerinde istenilen tesiri hasıl edi
yordu. 

- Selfim dur 1 Kumandası verildi. 
Bütün tayfalar, küreklerini havaya 

- Yıa ölmemişse? 

kaldırdılar ve bu vaziyet içinde 
Perry, ilk defa olarak japon topra
gına ayak bastı. 

B ando çalmağa ve bu muhteşem 
alay, sahilden pavyona doğ

ru ıJerlemeğe başladı. Yezaimen ter
cümaniyle birlikte önden gidiyor, 
bahriye askerleri onu takip ediyor
du. 

Ondan sonra Perry, arkasında mu
rassa kutular içinde cumhureisinin 
mektubunu taşıyan kadife elbiseler 
giymiş, miçolar bulunduğu halde ge
lıyordu. Bunlar, mavi kadifelere sa
rılmıştı. 

Pa•ryonun tam orta yerinde iki 
vakur adam, hemen hiç hareket et
meksizin oturuyorlardı. Bunlar, 
prens Toda ile arkadaşı lvami pren
si İdo idiler. İkisi de zeki bakışlı, 
komodora nisbetle daha yaşh idiler. 
Üzerlerindeki ipekli elbiseler, sır
malarla işlenmişti. Komodor, içeri 
girerken bu iki adam, birer heykel 
vekariyle ayağa kalktılar: sonra tek 
rar yerlerine oturup bütün konfe
rans esnasında ne bir harekette bu
lundular; ne de bir söz söylediler. 

Komodor da büyük bir itina ile 
mektubu, lake bir sandığın üzerine 
koyduktan sonra şimdi hemen Ma
kao'ya gideceğini ve gelecek bahar
da gelip imparatorun cevabını alaca
ğını söyledi. 

Japonlar, her dört geminin de bir
likte oraya tekrar dönüp dönmiye

ceğini öğrenmek istediler. Komo
dor, şu cevabı verdi: 

- Belki de daha fazlasiyle geli
riz; çünkü bu gemiler, bizim filo
nun pek ufak bir kısmıdır. 

Bu cevap, büyük bir sükutla kar

şılandı ve konferans nihayet buldu. 

Komodor, maiyetinde askerler 

bulunduğu halde filikaya bindi; 
tekrar amiral gemisine döndü ve 
yeniden "yasak ülkelerin lordu'' 
oldu. 

'Gerek görüşmeler olurken, gerek 
askerler gemiye dönerlerken toplar 
atılıyor, fakat karadaki ve denizde
ki japon askerleri de gene amerika
lılara şüpheli gözlerle bakmaktan 
geri kalmıyorlardı. Kalelerde kala
balık askerler birikmişti. Kasabada 
ve dağlarda süvariler dolaşıyor; hü
lasa hepsi, arada bir anlaşmazlık çık
tıgı takdirde amerikalılara hücum 
etmeğe hazır bulunuyorlardı. Bu u-

fak limandaki mahdut amerikahJar, 
kendilerinin büyi.ık tehlikelere ma
ruz bulunduklarını pek ala anlamış
lardı. 

Filo, limanda üç dört gün daha 
kaldı ve bu müddet zarfında daha 
büyük bir filonun, buraya nasıl ge
lebileceğini tetkik etti. 

Bu müddet zarfında japon hükü
metine mensup kayıklarla amerikan 
harp gemileri arasında nezaket zi
yaretleri oluyor 'lie gün geçtikçe 
bunlar, tamamiyie <lostane bir şekil 
alıyordu. 

Amerikalılar, ja1ı nlarm nezaket
lerindt r. ve getiı diklen hediyeler
den memnun kalıyorlardı. 

Nihayet, bandolar çalınarak ve a
merikan bahriyelileri, japon dostla
rına ellerini sallayıp veda ederek 
filo, on gün önce büyük tereddütler 
içinde gelmiş oldukları bu liman
dan ayrıldılar. 

(Sorıu var) 

Zencilerin papazı 
Amerika'da "ilahi baba" denen bir 

zenci papas vardır. Belki ismini de 
işitmişsinizdir. Bu zencilerin pey
gamberi geçenlerde Amerika reısı

cumhuru Rozvelfin malikanesine ya -
kın bir yerde büyük bir malikane al
mıştı. 

Şimdi de 50 odalı muazzam bit· apar
tımana yerleşecektir. Bu apartımana 
hususi bir telefon ve büyük bir opar -
lör konacaktır. "Melekler" inin şar -
kılarını, kendi emirlerini buradan 
kendisine inananlara duyuracaktır. 

Bu büyük apartımanı İlahi baba'ya 
kimin verdiği belli değildi. Fakat 
şimdi öğrenilmiştir kı, bu adam Hov -
land Spenser adındaki Ruzvelt'in en 
korkunç bir düşmanıdır. Bu adam e -
velce cumhurreisiyle arkadaştılar ve 
şimdi ona muhalefet etmektedir. İşte 
geçen hafta İliihi baba'ya o büyük ma
likaneyi veren de gene Spenser imiş. 
Artık İlahi baba şimdi yeni bir cen
net kazandı demektir. 
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yenı ve 
yollan idaresinin 
mühim tedbirler 

Bütün dünyada panayır kurulan 
şehirle diğer şehirler arasında işli
yen nakil vasıtalarının tarifeleri
ni ucuzlatmak temayülü vardır. Pa
nayırı ziyaret edecek olanların sa
yısını artırmak ve bilet ücretlerinin 
tesirini hafifletmek için alınan bu 
tedbirlerin müspet tesirleri de zi
yaretçilerin milyonları bulan yeku
nunda görülür. Hatta birçok mem
leketler, hariçten gelecek ziyaret
çiler için asgari ücretli tarifeler 
hazırlamakta ve bunu aynı zaman
da bir propaganda vasıtası yapmak
tadırlar. 

Enternasyonal İzmir panayırı i
çin de Nafıa Vekaletimiz vatandaş
lar için çok müsait şartlar temin 
etmiş ve panayırı ziyaret edecek o
lanlar için fevkalfide ucuz bir tari
fe hazırlamıştır. Devlet demiryol
larının, tarifeden başka, panayır i
çin aldığı kararları sırasiyle yazı
yoruz: 

1 - Haydarpaşa'dan lzmirc yol
cu götüren bugünkü trenlerden 
başka doğru lzmire devam edecek 
ve aktarmaya meydan vermiyecek 
gidiş ve geliş bir tren daha ihdas 
edilmiştir. 

'ın Diy jen'i 

Deli Ali bir koruda 

ölü olarak bulundu 
Bartın (Hususi) - Bartınlı olup 

veya Bartında bir müddet kalıp da 
Deli Ali'yi bilmiyen yoktur. Boynun
da büyük iri ve cam kırıklariyle ka

zınını~ sopası; sırtı, etekleri kendi e
liyle acaip şekilde işlenmiş paltosu, 
başındaki kocaman külahiyle ağır a
ğır dolaşan; hoşlandıklarından para, 

cigara, kahve isti yen; hoşlanmadıkla
rının ikramını reddeden Deli Ali'nin 

geçen hafta, kasaba dışındaki bir ko
ruda ölüsü bulundu. Ali'nin, birkaç 

giln önce öldüğü, cesedin tefessühe 
başlamasından anlaşılmaktadır. Ceset, 
kasabaya getirilerek belediye tarafın
dan gömdürülmüştür. 

Deli Ali yetmiş yaşına yakın za -
rarsız bir meczuptu. Bazan akıllıca 

konuşmaları olduğu gibi mükemmel 
tavla ve domino da oynardı. Temizli
ği çok sevdiği için, yaz, kış ırmakta 
yıkandığı görülürdü. Bu yüzden bir 

kaç sene eve) zatürreeye tutulmuş, 

hastanede tedavi edilmi~ti. 
Deli Ali, tıpkı Diyojen gibi, dış a

lemle alfıka:o mı kcsmİ!J bir meczuptu . 
Mirastan hissesine düşen 1500 lira ka
dar parası olduğu ve bankada hıfze
dildiği söylenmektedir. Bu paraya 
veraset yoluyla sahip olacakların, o
nu. Deli Alinin meskeni olan sokak
larda yaşıyan fakirlere sarfedilmck 
üzere terketseler yerinde bir iş yap
mış olurlardı. 

2 - Afyon - Karakuyu - Aydın -
İzmir arasında haftada 4 gün işli
yen yolcu katarı her güne çıkarıl
mış ve bütün tren hatlarından her 
gün bu trene yolcu alıp vermek im
kanı temin edilmiştir. 

3 - tenup memleketlerinden ge
lecek ziyaretçiler için Payas'ta ak
tarma etmek suretiyle İzmir'e ka
dar doğru arabalar tahsis edilmiş ve 
bu maksatla Afyon - Basmahane a
rasında her gün için muntazam bir 
çift tren ilave edilmiştir. 

4 - Hiıkümet merkezinde ve 
memleketin diğer şehirlerinden lz
mir'e gidecek yolcuların artacağı 

düşünülerek mevcudun müsaadesi 
nisbetinde trenlere fazla yolcu a
rabası verilecektir. 

5 - Bandırma - İzmir arasında 
haftada üç gün gayet seri bir eks
pres treninden başka haftanın diğer 
dört gününde eski ekspres süratin
de dört çift yolcu treni sefere kon
muş ve her gün Bandırma - İzmir 
arasında hızlı bir yük treni de ila
ve edilmiştir. 

6 - Eskişehir - Balıkesir arasın
da haftada üç gün işliyen yolcu 
treni her güne çıkarılmıştır. 

Paris'le cüretkar h1rs11lar 
Paris'te büyük bir mücevherat ma

ğazsı soyulmuş, içinden 300.000 frank 
kıymetinde üç mücevher aşırılmıştır. 
Fakat bu soygunculuk tavan delme, a
nahtar uydurma gibi eski usul hırsız -
hl:la yapılmamıştır. Bir otomobil bü
vük bir mücevherat vitrininin önün -
-de durmuş, evela içinden bir ki
şi çıkıp bir köşe başında durmuş. Bir 
elindeki tabancayı bir sokağa öbürün
dekini öteki sokağa çevirerek, bilhas
sa pençereleri gözetliyerek tertibat 
almış. Arabadan çıkan ikinci adam da 
aynı vaziyette arabayı ve arkadaşını 
beklemiş. Üçüncüsü bir demirle o ka -
lın vitrini bir vuruşta kırmış ve içeri 
girip orada neler varsa hepsini top
lamış toparlamış, arabaya atlamış, ar
kasından öteki arkadaşı, daha sonra 
da öbür arkadaşı otomobile binerek 
Vensen ormanlarına doğru süratle i
lerlemişlerdir. Yeti~ polisler or
manda o otomobilin enkazını bulmuş
lar fakat hırsızlar ele geçirilememiş -

tir. 

Ayağındaki pantolonu kumarda 

kaybeden (ingeneı 

Kumarbazın bilmem böylesi görül
müş müdür! 

Çekoslovakya'nın Bratislava şehri 
sokaklarında jandarmalar donsuz ge
zen bedevi bir çingene yakalamışlar. 

Karakola getirip sormuşlar: 

- Nerede pantalonun? 

- Kumarda kaybettim, demiş. Hay-
di kumar oymyahm dediler, peki de -
dim. Oynadık, evela biraz kazandım, 
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1.. RADYO ....... 
Ankara : 

Öğle Neşriyatı 
13.30 Kanısık plaıc 

neşriyatı 13.50 Türk musikisi ve halk şar 
kıları (Plikla) - 14.15 Ajans haberleri . 

Akşam Neşriyatı : 
18.30 Plak neş

riyatı - 18.15 Türk musikisi ve halk şarkı
ları (Makbule) - 20.00 Saat ayarı ve arap
ça neşriyat - 20.15 Turk musikisi ve halk 
şarkıları (H. Rıza) - 21.00 Saksofon solo: 
(İbrahim) Piyanoda Prof. Gearge Marko
vitz - 21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1 -
Georges Boulanger: Junanita 2 - Ciovanni 
Brusso: Lied der Vehmut 3 - Manuel : 
Veil es hier so gamütilich ist 4 - Mario 
Trcvisiol: Ein Abend an der noetsee. 
Z2.00 Ajans haberleri ve hava raporu 
22.15 Yarınki program ve SON. 

ı~ıanhul : 

Üğle Neşriyatı : 
12.30 Plakla türk 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pl!ikla 
türk musikisi - 13.15 - 14 Orkestra konse
ri: Novotni'den naklen, Kemal Akel idare· 
sinde 

Akşam Neşriyatı : 30 H f'f n 18. D 1 m • 
zik : Tepebaşı belediye bahçesinden nak
len - 19.15 Konferans: Prof. Salih Murat 
(Fen musahabeleri) - 19.55 Borsa haber
leri - 20.00 Saat ayarı : Grenviç rasatha
nesinden naklen Muzeyyen Senar ve arka
daşları tarafından türk musikisi ve halk 
şarkıları - 21'.<-0 Hava raporu - 20.43 Ö
mer R11:a Doc --.ıl tarafından arapça söylev 
- 21.00 Saat ay, rı: Orkestra: ı - Puccini : 
Manon Lescdut 2 - Delibes: Mazurca 3 • 
Rilenberg: Rossi gnol 4 - Pesse: Menuetto 
- 21.30 Necmettin Rıza ve arkadaıılan 
tarafından tiırk musikisi ·ve halk şarkılan 
- 22.10 Orkestra konseri: Novotni'den 
naklen, Kemal Akel idaresinde --22.50 - 23 
Son haberler ve ertesi gunün programı. Sa
at ayarı: SON 

Avruua : 

Oı'~RA VE OPERETLER : 14.10 Vi
yana - 16 Münib - 17.15 Breslav - 19 
Frankfurt - 20.20 Prag - 20.30 Monte 
Ceneri - 21.45 Bordo. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER : 20 Droytviç -
20.2'0 Sottcns - 21.15 Lüksenburg. 

SOLO KONSERLERi : 18.10 Varşova 
- 18.30 Breslav - 22.30 Doyçland Zen
der. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.) : 6.30 
Breslav - 8.30 Keza - l2 Hnmburı - 13 
Stokholm - 19.20 Prag - 23 Tuluz. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR : 
15 Stokholm - 18.30 Beromünster, Ham· 
burg - 22.5 Lüksenburg. 

HAFİF MÜZİK: 5 Breslav-6.lOHam
burg - 6.30 Berlin, Kolonya - 8.30 Frank
furt - 10.30 Hamburg, Viyana - 12 Alman 
iıaasyonlan - 14 Laypzic - 14.10 Frank
fut - 14.15 Berlin - 15.21> Hamburg - 16 
Ştütgart - 18 Beri in - 18.20 Prag - 18.30 
Frankfurt - 20.10 Laypzig, Sarlerük, Ştüt
gıırt - 20.15 Bcromünstcr - 21 Kopen
hağ - 20.40 Rom:ı - 22.20 Kopenhag -
22.30 Berlin, Viyana - 24 Brcslav, Ştllt
gart. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 $tUtgart - 14 
keza - 18 Sarbrük - 20.45 Budapeşte {Si
&Rn orkestrası). 

DANS MÜZlöt : 17.55 Laypziıı - 18 
Viyana -21.35 Floransa -22 Paris - 22.S 
Beromünster - 22.10 Budapeşte - 22.15 
Belgrad, Stokholm -22.20 Münib- 22.30 
Bmo, Landon Recyonal, Sofya, - 22.40 
Roma - 2'2.45 Hambt··g, Königsberr. Ml
lnno - 23 Rreslav, London - Recyonal, 
I.üksenburg, Mllino, Paris, Paris - P.T.T. 
Roma - 23.15 Droytviç - 24 Roma. 

ama sonradan uğursuz gitmiye bafla

dı ve elimde avcumda ne kadar para 

varsa gitti, bundan başka iki tane a
tımla arabcrğunı da kaybettim. Bak
tım üzerimde işe yarıyacak bir pe.n
talon var, bu sefer pantalonuna oyna
dım, o da gitti. Bu sefer ortaıya "karı· 
mı koyuyorum.'' dedim ama gözleri 
kör olsun, arkadaşların: "Artık ba 
ka~iarı da çok çir.kin!'' dediler buna 
mfini oldular. 

Serseri kumarbaz şimdi Brati6lava 
ceza evinde utanmazhğının cczaaım 

çekiyormuş. 

Rober, hakikate rağmen, bu zavallının hala nefes 
almasını ve kurtarılabilmesini diliyordu. Bez ara
mak ve ilk panıumanları kendi yapmak düşüncesi 

zihninden geçiyordu. Mabeyn odasında up uzun ya
tan adamı bir defa daha gözden geçirmeğe davra
nırken fazla hızla kaldırıldığından zaten kötü kö· 
tü yanan lambayı söndürüverdi. 

GOLONC Hl AYE 
du. Nihayet bir komşunun verdiği sağlık üzerine 
Madamı ihtiyar bir kadına yakı yapııtırmakta bul
du, zira hastabakıcı idi. Yüzü gözü kıpkınnızı idi, 
ve alkol kokuyordu. Rober onu ölüyü beklemiye 
gönderdi. Cesedin Üzerine bir çaf'f&f örttükten 
sonra tahkikat için gelmekte gecikmiyecek olan 
komiserle hekimin emrine amade bulunma&ıru tavai 
ye etti. Madam Simomno, biraz incinerek, Allalua 
hamdolaun, ne yapacağını bildiği cevabını verdi. 
Dediği gibi de bunları biliyordu. Madam Simomno, 
müesses makamlara tabi ve ölülere hürmetkar bir 
cemiyet içinde doğmuıtu. Fakat Mösyö dö Linyi'
den cesedi mabeyn oduma çekmiş olduğunu öğTe
nince bu hareket tarzının tedbirsizce olduğunu ve 
kendisini bir takım rahatsızlıklara mar112 bıraktı -
ğmı gizliyemedi. 

O zaman birdenbire etrafını saran karanlıklarda 
§aşırarak sabrı tükenip bağırdı: 

- Musibet ! 
Onu tekrar yakarken hastaneye götürülecek o -

lan Şövaliye'nin kendine geleceği, yaşıyacağı fik
riyle sevindi. Ve onu ayağa kalkmış, uzun bacakla
rı üzerinde bağırıp öksürerek kıkır kıkır güler gör
düğünü tasavvur etmekle de mefruz §İfayı daha az 
hararetle temenni etmeğe başladı. Hatta bunu hiç 
arzu etmemeğe, münasebetsizce, nezaketsizce bir 
şey telakki etmeğe başladı. Hakiki bir üzüntüyle 
tasalanarak düştlnüyordu: 

- Bu gölgede kalmış kötü tiyatro artisti ne yap
mak için bu aleme dönecek? Odeon'a mı girecek? 
Koridorlarda koca yarasını mı teşhir edecek? Gene 
Felisi'nin etrafında dolaştığını görmek mi lazım 
gelecek? 
Lambayı cesede yaklaııtırdı ve intizamsız şekli o

na talebe haritalarında Afrika'yı hatırlatan solgun 
ve kanlı yarayı tekrar gördü. 

Belli ki ölüm ani olmuştu, ve Rober nasıl olup da 
bundan bir an ıüphelcnmiş olduğunu timdi anlıya
mıyordu. 

Evden çıkıp geniş adımlarla bahçede dolapnağa 
başladı. Yaranın hayali fazla kuvetli bir ıııktıan a
lınan intiba gibi gözlerinin önünden a)Q'ılmıyordu. 
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Bu hayal büyüyüp genişliyordu; geee karanlığın
da, sim siyah semada renksiz bir kıta halinde teres
süm ediyor ve Rober ondan oklarla müaellah, te
laıh zenci yavrularının fırladığını görüyordu. 
Düşündü ki yapılacak ilk iş o civarda, Bino bul

var;nda, kahvenin Üstündeki evde oturan madam 
Simomno'yu çağırmaktır. 

Bahçe kapısını ihtimamla kapadrktan sonra hiz

metçi kadını aramağa gitti. Bulvarda zihni ve his

leri aükWıet buldu. Hadiseye alıştı. Emrivakii kabul 

ediyor, fakat hadisenin §artları itibariyle talihi ile 
uzlaşamıyordu. Mademki bir ölü lazımdı, ortada 
bir ölünün mevcut olmasına rıza gösteriyor, fakat 
bunun bir başkası olmasını tercih ediyordu. Buna 
kartı bir tiksinti ve bir irkilme hissi duyuyoı·du. 
Zihninden şu müphem düşünceler geçiyordu: 

- Bir intiharı kabul ediyormn. Ancak, böyle gü
lünç tamtırakh bir intihar neye yarar? Bu adam 
kendini evinde öldüremez miydi? Eğer karuı kati 
idiyae bunu hakiki bir ıecaatle, mahrem bir şekilde 
icra edemez miydi? Onun yerinde kibar bir adam 
olsaydı böyle hareket ederdi. Hatırasına teralıhüm 
ve hürmet edilirdi. 

Faciadan bir &aat eve], >:atak odasında. Ee)jşi ile 

Çc,·ircn: NASUHi B.·1 YDAR 

teati etmi§ olduğu sözleri kelimesi kelimesine hatır
lıyordu. Bir müddet Şövaliye ile birlikte yaşayıp 
y.aıamamış olduğunu ondan sormuştu. Bunu, öğren
mek için değil> zira hiç lfÜphesi yoktu, yalnız bildi
ğini anlatmak için sormuştu. Ve Felisi ona, hakare
te uğramı§casına cevap vermişti: ''0 mu? A, daha 
da ne ... Umar mısın I ... " 

Yalan &Öylediğinden dolayı onu ayıplamıyordu. 

Bütün kadınlar yalan söylerler. Daha çok, bu çocu

ğu mazisinden fırlatıp atmakla gösterdiği o güzel 
mübalatsızlıktan zevk alıyordu. Fakat kendini ba
yağı bir tiyatrocuya teslim etmiş olmas!ndan dolayı 
ona kızıyordu. Bu onun ince hislerini yaralamııJtı. 
Neden bu cins a§ıklar ediniyordu? Demek ki zevk
sizdi. Demek adam seçmiyordu? Şu halde kadınla
ra yapabileceklerini ve yapamıyacaklarmı ihabr 
den o mahiyeti tayin olunmaz temizlik duygusu on
da yoktu? Demek ki dürüstlük nedir, bilmiyordu? 
Ah> İşle? insan dürüst olmayınca batma böyle §ey
ler gelir! Vukua gelen felaketin mesuliyetini ona 
tahmil ettikten &0nra büyiik bir yükten kurtuldu. 

Madam Simomno evinde değildi. Onu kahve gar
sonlarından, bakkal çıraklarından, kolacı kadının 
kı~~ Wi.şlçrdm, ~ müvezzitnden aol" .. 

- Böyle yapmamalı idiniz, de~ .. Bir insan ken
dini öldürdüğü zaman polis ge\nıedikçe dokunma
malı. 

Linyi sonra gidip konıisere haber verdi. tik he
yecan geçince artık hiç bir ıaıkmlık duymuyordu. 
Zira, ıüphesiz, uzaktan acaip görünebilecek olan 
hadiseler yanımızda vukua gelirlerae,hakikaten de 
böyle oldukları gibi bize tabii görünür, alelade in
kişaf eder, küçük vakalar halinde tefessüh edip ha
yatın her günkü cereyanı içinde kayıp olup gider • 
ler. Rober, bir zavallının kendini vurup öldürmesi 
ile - bizzat bu ölümün şartlarından, ondaki hiue
sinden, ve kendisine vermiı olduğu meşguliyetten 

dolayı - avunuyordu. Komiserin yanına girerken, 
kendini, telgrafları deşifre etmek üzere nezarete 
gittiği zanıanki kadar sakin ve serbest hissediyor· 
d-. 

Sonu var 
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Kolay hekimlik kongresi 
(Başı 1. inci sayfada) 

mevzileri muhafaza edeceklerdir. 
2 - Muharebe meydanlarında terke

dilmif olan cesetler iki taraf müfre
ze !eri tarafından kaldırılacaktır. 

(HA VA SEFERLERi) 
Ankara - latanbul arasında 

Pazardan mada her aiin: 
Yetilköy'den hareket 8.30 
Ankara'dan hareket 8.30 Bir dostun anlllltkllr1 
Ankara'dan 
cumartesi gilrılerl 16.00 

Nöbetçi Eczanler 

Bir taraftan muharebe, bir taraf
tan da spor haberleri arasında ~ö
zünüze ili§ebilirae, homeopat hekam
lerin bugünlerde Nia §ehrinde arsıu
lusal kongrede toplandıklarını gaze
telerde okuduğunuz vakit belki b~
lann hekimlikte yeni bir §Ubenın 
rnütehıaasısı olduklarını sanmıtaınız -
dır. 

ğundan bundan istif~de etmiı ve 
sıtmaya sebep olan teyın de kmakı
naya benziyen bir madde olduğunu 
iddia etmiıti. Bundan sonruını uy -
durmak da tabii pek kolaydı. An

(Başı 1. inci sayfada) 

kiye'nin do.t ve bitaraf politika-
11ru icat etmek lazım gelirdi. Bal
kan antantı ve Sidabat paktı ile 
tahkim olunan bugünkü muvaze
ne ahengini yok farzediniz: Ci
han cehenneme dönerdi. 

3 -lki ordunun hatları, bugün öğle 
üstü yapılacak konferanıta teyit olu
nacaktır. 

Pazar 
Pazartesi 
Salı: 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ece ve Çankaya 

Elindeki gazeteye baka baka, cloe
tum, habralarım nakle fÖyle dev .. 
etti: " .. .Ah, bu futbol! Bölgenin batı· 
na aeçmeğe zorladıkları zaman lmfia 
topa çıplak ayakla vuruyor ve yaptık
ları maçları - bazan da fazlaca tar
taklıyarak - bir iki hakem deiittirme
den bitiremiyorlardı. Tekliflerini ka
bul etmek için iki mukabil teklifte ba
lundwn: Kundura ile futbol oynamak 
ve hakeme saygı göstennek... laran
nun sebep ve delilleri kuvetli idi. Gün
lerce müzakereden sonra gelip 11111•• 
fakat cevabı verdiler. Bir mera parça
sını hipodrom ve stad olarak kullanı
yorlardı. ineklerin otladığı ve atlann 
koıtuğu yerde tetanos tehlikesini dü. 
ıünerek orada futbOlü ylUllık ettim. 
Spor durdu. Homurdanmalar bqladı. 
Vaziyetten istifade makaadiyle beledi
yeye bat vurup sahip olduğu bir ça• 
yınn sporculara tahsisini rica ettim. 
Belediye reisi: - Kotu yerinde oyna. 
smlar, diyordu. B~,ilm i...ded..._ 
yetiıti. Bütün sıbi tehlikeleri anlattı. 
Y aicılarpman spor meydanı oldu. 
Fakat burayı bir stad haline setirmek 
lizundı; tekniiin hakimiyetini ıe.ia" 
fakir kulüplere aelir, yani yqama im
kanı temin için .. manevi kıymeti ölçü
Jemiyecek kadar büyük bir alika .. ,... 
sinde üç bin lira kadar bir para teda
rik ettim ve bazı resmi makamlardan 
da emele vermek vadini aldım. Fakat 
sporcular mevcut parayı spor seyahat
leri tertibinde kullanmak istiyorlardı. 

Çocukça ar:zulanna kartı geldim. An
cak,bir aylık bir seyahatten clöniifüm
de idman Cemiyetleri lttifala nizam. 
namesinin kongrelere ait maddeleri 
hükmüne göre ruulü dairesinde 
azledilmit olduğumu öirendim. Vlllaa 
para spor seyahatlerine ( r) harcandı. 
Fakat tohum ablmıt olduğu için stad 
rellDİ makamlarca, yıllardan sonra, n 
büyÜcek teknik hatalarla da olsa, aene 
yapılıp tamamlandı. 

Kongrenin divanına seçilen zatla
nn hep doktor olmaları da bu ~annı 
verdirecek bir feydir. Halb~!. h~ 
ıneopat hekimlik bizim bildı~ız 
- daha doğrusu öğrenmiye çabıtıgı· 
ınız - hekimlikten büsbütün batk• 
acaip bir hekimliktir... Her memle: 
kette herkesin ilaç sağlık ven:esı 
daima serbest olmakla berıa e_r, 
kendisine hekim dedirtebilmek. içın 
bir tıb fakültesinden doktor dıplo
nıuı almak prt olduğundan, home· 
opat hekimler de ilkin bir· doktor 
diploması alırlar. Ondan sonra~ ters 
bir it görerek adam aakatladıgı aa
bit oluncıya kadar her doktor aklı -

k . f pek acele olduğundan hasta -

ıcakJ 
1 
ın esaslarını aramakla vakit 

ı ar ı· 1 . d'' irmemiı ve yalnız a amet erı u-
g.~ üttü. Filin alamet halan mad -
§UnJn ·ı • I' 
d e benzer bir sebepten ı en ge ır, 

ey A •ıA d 
0 halde 0 madde o alamete .1 aç e -
mektir. 

ilaçlar 0 zamanlarda pahalı oldu-
ğundan ilaç israfına >:er bır~
mak lazım olduğu gibı, her yenı ıt
te biraz acaiplik de faydalı oldu
ğundan hastalara verilecek ilaçlan 

d ~ udan doğruya yutturmazdı. 
ogr · b" t Meseli kınakmadan ilkm ır ten ur 

Geçenlerde hükümetin İstan
bul' da elçiler içtimaı vesilesiyle 
neıretmiı olduğu tebliğ, hiç fÜP· 
hesiz her tarafta layık olduğu 
dikkati uyandırmııtır. İstanbul'. 
un güzel havasından istifade et
mek için dünyanın her köıesin
den ziyaretçiler gelmesini ancak 
sevinçle karıılanz. Ancak misa
firlerimizin dürüstlüğü, türk mi
safirperverliğinin samimiliğiyle 
mütenasip olmalıdır. 

4- İki hükümet yukarıdaki nokta
ları teyit eden mektuplar teati ede
ceklerdir. 

Japon generalinin yevmi emri 
Tokyo, 12 a.a. - Domei ajanaı bil

diriyor : 

Sovyet • japon mütarekesini müte
akip japon kuvetleri kumandanı gene
ral, neşrettiği emriyevmide, sovyet 
ordusunun cesaret ve yükıek manevi
yatı hakkındaki hayranlığını ve yüz
lerce tankla mücehhez muhasım tara
fa mukavemet eden japon askerleri 
karşısında hissettiği iftihar duygu
larını bildirmektedir. Statüko bahsine 
temas eden general japon mevzileri
nin, bundan bir ay eve) muhasemattan 
öncekilere nazaran çok iyileımif ol
duğunu kaydetmittir. 

Çarpmba 
Perıembe 
Cuma: 
Cumartesi 

: Sebat ve Yeniıebir " 
: latanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara ., 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yancın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, ıebir: (1023-1024). - Şehirlerara
ıı: (2341-2342). - Elektrik ve Havacazı 
irız~ memurluğu (1846). - Mesajeri 
Şehır Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpazan civarı: 
(~~6. 3259). - Yeniıehir, Havw:batı. 
Bızım takıl: (2323) - Havuzbaıı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik takıi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus takai: (1291 ). 

d •v• "b" ·ı·ç vermekte serbest run er ıgı gı ı ı a • d 
'>ldufundan bu acaip hekı1?ler . ~ 
rtnktor olduktan sonra istedıklerını 
yapmakta serbest kalırlar. 

yapılır, bundan iki damla alınarak 
98 damla alkole karııtırılır, sonra 
bundan bir damla alınarak 99 dam
la alkole, gene bundan bir damla al~
nır ve böylece otuz defa devam edı
Iirdi. Otuzuncu derecedeki mah~iil 
sıtmaya ilaç olurdu .... Suda veya ıs -
pirtoda erimiyen ilaçlardan bir buğ
day 99 buğday 19ker tozuna kanıtı· 
rılır ve bundan tekrar bir buğday .... 

Herhalde son tebliğ beynelmi
lel her türlü mücadeleler arasın
da yeni Türkiye'nin sulhçu ve 
sükfuıcu olan politikasının ve 
kendi hudutlan içinde bu politi
kaya istinat eden murakabesinin 
aapılmıyacağında kimsede te
readüt bırakmanııı olsa gerek
tir. 

Çin askeri mah/ illeri bedbin 
Şanghay, 12 a.a. - Hankeu Çin as

keri mahfilleri, japon - sovyet anlaş
masının devamlı olacağına inanma
maktadır. Bu mahfillerin fikri, sovyet
lerin talebi mucibince jaıponların hu
dut tahdit komisyonunu kabul etme
lerinin aovyetler için diplomatik bir 
muvaffakiyet olduğu merkezindedir. 
Mamafih, hususi ve mahalli bir anlat
mazhğın halli, Çin askeri mahafilince, 
hudutta emniyeti ve sükflnu temin e
debilmekten çok uzaktır ve her halde 
iki memleket arasında umumi gergin
liğin izalesini mucip olmıyacaktır. 

Homeopat hekimliği eski Alman· 
Y•'nm Saksonya tarafiannda ~ah
neman adında biri 1820 yılında ~cat 
etmiıtir. Onun için bu türl~.h~kım -
lik pek yeni bir teY de degıldır. Bu 
adam bir tıb fakültesinden ~oktord~
lu hekimliğe baıladığı vakıt ken ı-
• P ı esinden canı sıne pek az huta ae m • 

aıkılmıftı. Böyle hallerde dıplo~a.sı: 
d vm d"ıbine atarak kendısını 

nı san ıg b .. 
diplomasız bekim diye tanıtıp u • 
yük töhret ve çok para kazanan a
çık ıözlüler de vardır. Bazı yerler~e 
halk diplomasız hekimlere daha zı -
yade rağbet gösterir. 

Fakat saksonyalı hekim töhret ve 
para kazanmak için yeni bir usuld~ 
hekimlik icat etmeyi daha ıereflı 
bulmuıtur. Maksat para kazanmak 
olunca fikir aarfetmiye vakit kalıa
ınıyacaiından 0 da kestirme bir yol 
tutmıya mecbur olmUflu. 

Onun için lpokrat'ın b!n bir m~f: 
har kelamı arasında bır t~n.e~~ı, 
'"Wn"birine benziyen §eyler bırıbırı -
ne deva olurlar,, sözünü parmağına 

.,.,. ...... uwrarak yeni usulünü bu söz Üze -
nne UrmU§tur· O zaman1aı:-: ~~
kına kabufunun - timdi bildığnnız 
kinin ilacı Teren f8Y - utma hasta· 
lıimı iyi ettiii yeni tanmmıı oldu-

Otuz defa. 
Böyle kolay bir prensip üzerine 

kuru)mUf acaip hekimliğin onu icat 
edene ne kadar büyük ıöhret ver
mit olduğunu tahmin edebilininiz. 
Onun için Hahneman at, araba .ve 
konak sahibi olmuı, Avrupa'nın bır: 
çok memleketlerini d~lq~ıı, en zı
yade Paris'te - üç m~ıyle de -
eğlenmiıti. .. 

Ostadm ıöhreti bqkalarmm goz -
)erini kamaıtırdığmdan zamanında 
kendisine çömezlik edenler pek çok 
bulunduğu gibi, ölümünden sonra da 
homeopat hekimlik bir tarikat gibi 
yerleıip kalmıttır. . 

Kolaylık insanlarm daıma aradık
ları bir 19y olduğundan, saksonyalı 
hekimin usulünü homeopat olmıyan 
hekimler de -farkında olmıyarak
almıılardır. Vakıa, onlar otuzuncu 
derecede mahlul yahut otuz defa 
toz miali tekere karqtırdmıı ilaç 
lar vermezler. Bu zamanda ilaç fab
rikaları daha büyük bir kolaylık 
icat etmişlerdir: Hazır ilaçlar ... 

Öksiirüie kar§ı filan fabrikanın 
m&n ıuruha. Bat afnama kartı filin 
tekerleme. Ama, öksürük de, bat af
nu da hanai hutabklardan gelirse 

) • G.A. ge am .•• 

İtalyanlar Fransa i~in pasaport vermiyorlar 

Fransa hükümeti de İtalya' ya 

gideceklerin seyahatini 
altına aldı sıkı kayıtlar 

· bl"' ediyor· 6 ağustos ta· 
Pariı 12 a.a. - Hariciye nezaretı, te ıg ek • hıi ve gerek 

. . , . l "t lyan tebaasına ser f& 
nhınde ıtalyan me~u~ arı 1 a vermeyi tatil etmiıtir. 
toplu halde Fransa ıçın pasaport------------:-:-

Bu iıte tali memurların kendi 1::.-----------1 
ba1ıanna bir iı yapmıı olduklar• K u· r ü K D 1 c HABERLER 
ınütaleasında bulunan Fransa ' l 
hükümeti, derhal bu bapta İİ; -
hat almak üzere müdahalede u-
lunmuıtur. 

Fransa hükümetinin mükerrer te

tebbüalerine rağmen ancak 12 ağustos 
tarihinde öğrenebildiği şey Fransa için 
toplu halde pasaport verilmesinin ıne

?edilmiı olduğu ve pasapo~t ~ınak 
'Çin vuku bulan bütün ferda muraca
atların da tetkike tabi tutulmakta bu· 
bınduğudur. 

d'ver Tebliğde Fransız makamatımn ıg 
bir işara kadar ve 13 ağustos tarihin
den itibaren İtalya'ya gitmek iatiyen 
llransızlar hakkında Franaa'ya gitmek 
İltiyen İtalyanlar hakkında ~.tal>'.a ta
rafından ittihaz edilmiş olan tedbırle~e 
lllüınasil tedbirleri ittihaza maattessüf 
rtıccbur kalmış olduğunu ilave etmek
tedir. 

Marsil a - Dük ve düıes dö 
X Y ..:1 • gel-

Gluçestr, tayyare ile Mar~ya ,Y• . _ 
. t"r Bu ak-m lskendenye ye . gıt 

ınıı 1 • s-·- k · Dük ve 
k üzere vapura binece tır. 

ıne .. . _ __.,, .. .nın bulunmakta 
d.. duttesın ..--
uşes, ıı ' • d eklerdir. 

ulduğu Kenya ya gı ec 

V 
..... ton _ B. Ruzvelt, bir baf-

X at•·- Bil ilk Okya-
tahk bir seyahatten ve Y tık-

, b' balıkçılık cevelanı yap 
nus ta ır bah Vafington'a avdet 
tan sonra bu sa 
etr.ıı~tir. 

ork Bugün esham boraa-
X Nevy - •run vazi-

sında esham fiyatlan, Avrupa a-
. kk daki tela" uyandırıcı şayı 

Yetı ha ın ~ d" ·· 
.. . --'-su• derecede uşmut-lar uzenne, ıuau 

tür. 

X u--ilya - Paris yolu ile Lo~
naao • ab" tan Emır· 

dra'ya gitmekte olan Ar ı~ tir 
terinden Saud. buraya gelmiş •. . 

BeJarad - İngiliz maliyecıle~
de; bir grup, hali haz~rda Bresko~: 

d -n-n• madenı ortaya çı 
vann a ı;-..., ah ·sı ile ınetrul 

ak için maden t arrı 

F. R. ATAY 

Alman tayyareleri 
Çekoslovak 
arazisinde 
(Başı ı. inci sayfada) 

rindcn uçmasını dün hariciye nezare
ti nezdinde protesto etmi,tir. 

Dün de bir alman tayyaresi, yeniden 
çekoslovak arazisi üzerinden uçmuş

tur. Ve Glaselvald üzerinden geçmiş
tir. Bu mevkide alman sosyal demok
ratlarıyle vukua gelen bir arbede es
nasında maktul dü9en bir ıüdet alma
nının cenaze merasimi yapılmaktaydı. 

Çekoslovakya sefareti, bugün bu ye
ni tecavüzü proteato etmiştir. 

Bir toplantı yapıldı 

Praı. 12 a.a. - Dün öğleden sonra 
Kolovrat uraymda, B. Hod.za'nm ri
yasetinde, milliyetler meaeleai etra
fında bir toplantı yapılmıı ve bu top
lantıda hüldlmet uaları ile .Odet al
ınan partisi mllmeasillerlnden bafka 
hUkUmetçi partiler parlamento grup
larının müme..meri de ha.zır bulun
muştur. 

Çekoalovak aubaylarının 
beyannameai 

Prag, 12 a.a. - Çekoslovak zabitler 
cemiyeti, meclise hitaben atağıdaki 
beyannameyi neıretmittir : 

"Herkesten evel ölüme maruz olan 
ve Mazarik'in vasiyetnamesini yeri
ne getirmeyi azmetmiı bulunan biz 
çekoslovak zabitleri, mesuliyetl!rimi
zi tamamiyle müdrik olduğumuz halde 
devlet otoritesinin hiç bir veçhiyle 
ne bir kelime ile ne de fazla bir jest 
ile tenkis veya tahrip edilemiyeceği
nı beyan için sesimizi yilkselt~yoruz. 
Bulunduğumuz vaziyetten asli ri

cat etmiyeceği~. 13izler yaşıyabilir, 

mücadele edebilir ve ölebiliriz. Fakat 
ricat edemeyiz." 

Bir ıav:sih 

Prag, 12 a.a. - Resmi bir menbadan 
verilen bir tebliğde ıöyle denilmekte
dir: 

icra edilen derin tahkikat, polonya
bların iddiaları hilifına olarak, 6 a· 
ğwıtosta hiç bir çekoslovak tayyaresi 
Polonya araziıi üzerinde uçmut delil
dir. Bu tahkikatın neticesi, Prag'daki 
Polonya sefaretine bildirilmittir. Mez
kOr 11efaret, bu muhayyel uçmayı pro
testo etmiıti. 

iki yumurcağ1n marifetleri 
Fransa'da bir çocuk mahkemesine 

uirisi dokuz, öbürü on bir yatında iki 
kardet sevkedilmittir. Bu iki yarama
zın on günlUk vukuatından bir kaç ta
nesi ,udur: . 

ilk gece büyük bir ticaretanenin 
bürosuna girerek orada ne kadar yazı 
makinesi ve mobilya varsa hepsinin 
üstüne tutkal ıürmü9ler. 

1 - Fransız seyyahlarının . tt.aı~a 
lı:onsoloslukları tarafından verılmıt. -
lan seyyah kartını ibraz etmek suretıy
lc kısa bir müddet ikamet etmek üzere 
l~aıya'ya gitmeleri kabul edilmiyecek· 
tır. 

2 - ltalya'ya gitmek arzusunda bu-
1\Uıan Fransızlar seyahatlerini zaruri 
kılan mucip sebepleri isbat etmekle be
raber. pasaportlanru Fransa - İtalya 
hud d . u - prefelere u undakı prefe veya ı • 

m dır MUtehaSSJılar, bu mınta
olına~ • "de platin de bulunduğu 
kadakı arazı 
ınütaleaaındadırlar. ----

Paris' e gelen inalliıler 
ı ·ı· hu .. kümdarlarının Pariı'i zi-
ngı iZ • , 

1 . mu"nasebetiyle fngıltere den 

Ertesi gece, bir kasap dükkanından 
girip kendileri için jambonluk kes
miıter. Uçüncü gece de, büyük bir mo
da mağazasını zorhyarak, tedarik et • 
tikleri kırk kilo kadar kırmızı ve yefil 
boya ile her §eyi berbat etmiıterdir. 

B. Hul'in memnuniyeti 

Vaşington, 12 a.a. - Hariciye nazırı 
B. Hull, sovyet - japon mütarekesin
den dolayı memnuniyetini izhar etmiş 
fakat resmi malumat fikdanı sebebiy
le, her türlü tefsirden imtina eylemi'
tir. 

Vafington diplomatik mahafili de 
haberi bilyük bir memnuniyetle telak
ki etmişlerdir. Mamafih, anlaşmazlı

ğın hakikaten bitmiş olduğu hakkında 
füphe izhar olunmaktadır. 

Sakalln,de lıôdüe 

Tokyo, 12 a.a. - Domei ajanaındanı 
Sakalln adaemm cenubunda 1rAin Şit
ka'dan telefonla alm&n bir habere gö
re sovyet hudut muhafızları bugün sa
at ıs te diyet basından B. Tashiorıi 
ile 10vyet aruisi hududunda kiin bir 
mıntaka olan Handuava mıntakaemda 
seyahat etmekte olan birçok kimaeler 
üzerine aıteı açmıılardır. Seyyahlar
dan biri yaralanmııtır. Japon jandar • 
maları, vaka mahallinde tahkikat yap
maktadırlar. 

Çinliler bir japon 
gemisini batırdılar 

(Başı ı. inci sayfada) 

dan bu hezimet üzerine japonlar geri 
çekilmitlerdir. 

Hankeu ıiddetle bombardıman 
edildi 

Hankeu, 12 a.a. - Bu sabah tehir, 
muhasematın baılangıcındanbcri şid

dfotçe ıniıli görülmemit bir bombardı
mana maruz kalmıftır. Yirmi kadar 
japon tayyaresi, tayyare meydanına 
ve Kanton demiryolu iatuyonuna 
yüzlerce ton ıikletinde bomba atmıt
tır. Zayiatın miktarı malOm değildir. 
Fakat çok yüksek oldufu tahmin edil
mektedir. 

Şansi cepheıinde 

Hongkong, 12 a.a. - Çin'in ıimalin
de Çin ordusu Şansi eyaletinin cenup 
kısmını istirdat etmit ve bu eyaletin 
merkezinde birbiri arkasından bir kaç 
muharebe kazanmıftır. Şantung'un 
şarkında ve garbında Çin çeteleri ja
ponları mütemadiyen baç etmekte ve 
her tarafta bunların hareketine mani 
olmaktadır. Çin ordusunun bUyük bir 
kısmı Sarı nehri Loyang'tan şimale 
doğru mütemadiyen geçmekte ve neh
rin timalindeki japon kuvetlerinin 
mukavemetine rağmen muvaf fakiyet
le ilerlemektedir. 

Otobüalerin ilkveaon 
seferleri 

Sabah Akpm 
İlk Son 

1ef er ıefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Uluı M. dan Çankaya'ya 7 25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Uluı M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Uluı M. na 6.30 21.30 

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.30 

Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Uluı M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yeniıehir'den Ulus M. na 1.00 23.00 
Uluı M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköpril'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

f U. Meydanıyle iıtaayon araaında her 
beı dakikada bir sefer olup tren za
manları ıeferler daha sıktır. 

§ U. Meydanıyle Yeniıebir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan araıında saat 8 
den 20 ye kadar vantl her beı dakika
da; uat 20 den 21 e kadar her on daki
kada; nat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanı'ndan uat 23 
deki ıon seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Teabhfltlll 18 e bdardır. 
Poata ... t 19 a bdar İltanbal cihetine 
mektap bbal eder. 

Poata Saatleri 
Haydarpa .. 'ya : Her .. bah 8.20. Her 

aktam 19.15 Ye 19.51 
de (Puarteai, Per
tembe, Cumartesi 
Toroı ıflrat.) 

Tren Saatleri 
Samıwı hattına : Hersfln 9.35 (Kayse

ri, Sıvu. Amaıya bu 
bat il:ıerindedir.) 

Diyarbakır battı : Hersfln 51.35 

Zonpldak battı ı • 15.00 

Kırıkkale'7e rayotobfls • 16.05 

Gündelik: 

Hicrt - 1357 
Cemuil'Ahir: 16 

S. D. 
Giinet: 5 06 

Rumi. 1354 
Temmwı: 31 

S. D. 
Aktam: 19 11 

1 Dünyada neler oluyor 

Otelcilere tavsiyeler 
Amerika'da yedi büyük otelin sahi

bi olan Raif Hiç bir otelin mükemmel 
surette nuıl idare edileceğini meıltk
daşlarına öğretmek için Londra'ya 
gitmittir. Bu meıhur otelci edindiği 
bütün tecrübeleri bir araya getirerek 
bir metot meydana getirmittir. Otel
ciler için bu metodun ihtiva ettiği ba
zı tavıiyeler tunlardır: 

Birincisi ve en mühimi: Müfteriler 
daima haklıdır. Sonra, müıteriye hep 
tebessüm edecekıiniz. Mü,terilerin si
garalarını ya.kmak için daima yanınız
da kibrit bulunduracakıınız. Kadınla
ra çiçek takdim edeceksiniz, gayet ıık 
elbiseli olacaksınız. Müfterilerin isim
lerini unutmıyacakıınız. Eğer müıte
riler, olur ya, bagajlarını kaybederler
se ne gibi ihtiyaçları varaa ıiz temin 
edecekıiniz. 

Hiç'in otellerinde hiç bir müıteriye 
tırq bıçağı verilmez. Çünkü bir gün 
bir müfteri tırat olmak için traf bıça
ğı istemit ve yüzünü keamittir. Bunun 
üzerine otelden epey bir mikdar zarar 
ziyan almııtır. 

Deniz ıltındı blOk aY1 
Son zamanlarda yeni bir balık avla

ma modası çıkmıttır. Nefesleri kuvet
li dalgıçlar, denizaltına inerek balık
ları orada avlamağa başlamıılardır : 

~eya fransız konsoloslarına imza ettır-
lllck mecburiyetindedirler. 

3 - İtalya için müşterek pasaPort 
ita.z usulü ilga edilmigtir. 

Yaret erı imi · 
. h . 7 461 ingı'liz ge ıtır. 

Parıs ıe rıne . 
k ma fransız dostları tarafından Bu ra a , . d - "ld' 
d·ı 1·ngilizler dahil egı ır. davete ı en 

Mehkeme bu iki yumurcak yüzün· 
1 n babalarına tam 47.000 frank zarar 

ve ziyan ~ara11 yilklemiıtir. 

Japon kıtaları artık muharebe etmi
yerek mütemadiyen ricat etmektedir
ler. Peiping'in cenubunda Paoting 
civarında timendif er battı Çin kuvet
leri tarafından ke11i1mittir. Bunlar bu 
ıevkülceyı mıntakaıında kuvetli bir 
mevki İfgal etmekte ve japonlann ce
nuba doğru harp malzemesi ve erzak 
sevketmelerine mani olmaktadırJ.-p 
JaP.Onlar telaş içindedir. 

Fakat bunun için iki ,art var. Birisi 
çok nefes alma kabiliyeti olacak, ikin
cisi, denbin dibine indiiinb .zaman 

"Demek istediğim ıudur ki okuda
fwnuz bu bir kaç aütunluk yUlda 
Türk Spor Kurunıu'nwı bölselerde ... 
balar kurulmak üzere yapmq olctup. 
nu öğrendiğimiz para ve bilgi ~ 
mının kıymetini ölçmek için, bet on 
sene evetine gelinciye kadar devam et
mit olan israf " hatalmn ......... 
mak kifidir.n 

Çoculdmmmm .. ~ .... 
fil. hatti - olsan demiyorma - ~ 
bqh adamlanmızm tatbik eclemiyecek. 
leri kadar pbsi inisiyatiflere fuliyet 
imlWu veren idman Cemiyetleri itti
fakı nizamnamesi tadil o1unanık Türk 
Spor Kurumu tesis edilmeseydi Parti 
Genel Sekreterliiinin direktifleriyle 
spora tahsia edilmit olan yiiz binlerce 
lira, spor aahalan lcurulmuına lefelt
büs bile edilmeden, seyahatlerde nya 
tekil tekil yardmılarcla çoktu heba 
edilmiı olurdu. 

Fakat dostumun anlatbldanndaa 
fÖyle bir netice daha çıkarabilirim: 
Türk Spor Kurumu'nun iki senelik fa. 
aliyeti eanasmcla aleyhinde clinleyip 
okuduklarımız. keyiflerince hlırekete 
abfllUI olanlar üzerinde makul bir di
siplinin yapbğı reaksiyon teuhiirt.
rinden bqka ıeyler deiildi. 

Beden Terbiyesi genel direktörli
ğünü iyi batlannuı bir ite halef olaca
ğı için tebrik etmeliyiz. - N. Baydar 

hiç kımıldamadan bir müddet dura
caksını:ıı I Denizin dibinde gezen ba
lıklar insandan kaçmadıkları gibi, bi
lakis daha çok yanatırlar. 

Denizaltında bir de bakarsınız kol
tuğunuzun, bacaklarınızın arasından 
bazan kulağınıza. bazan burnunuza 
sürünerek balıkların yavaf yavaı geç
tiğini görürsünüz. O sırada zaten be
raberinizde getirdiğiniz hususi bir 
zıpkını balığa yerleştirirsiniz. Yalnız 
unutmamalıdır ki suyun içinde kol ça
buk hareket edemez. Onun için ne ka
dar ~ızl~ ita.eniz gene balıkları kaçır
mak ıhtımalı vardır. Bilhassa balıklar 
çok kaypaktırlar. 

Yalnız ıunu aöyliyelim ki bu çeıit 
balık avcılığı yeni bulunmuı bir usul 
değildir. Eskiden de avlarlardı. Fakat 
pek az insan .. Fransa'da bu nevi balık 
avc~sı pek muhduttur. Aynı zamanda 
denızal.ı avcıları en çok günde on ba
lık tutabilirler. 

Bununla beraber Fransa hükümeti 
hususi bir müsaade almadan denizaltı 
avı yapmasını menetmittir. 

Paris hayvanat bah(esinde 
Bir adam Pariı hayvanat bahçesini 

gezerken kazara bir ayı çukuruna yu
varlanmrf. Vahti hayvanlardan birisi 
adamın derhal üzerine atılmıı ve bir 
konulu koparmıştır. Bahçenin bekçi· 

leri süratle yet~şmişler, zavallı adamı 
fect vuiyetinden kurtarmıılardır. 
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ESMI İLANLAR 

· ı. ' 

Milir Müdafaa Bakanlıoı 
j zarf usuliyle münakasaya konulmuş

tur. 
- . 

Komutanlık binası inşası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Kt>mis· 

yonundan : 
1 - Eksiltme günü talip çıkmıyan 

ve Kütahya tayyare alayı komutanlık 
binası inşaatı yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16 ağustos 938 salı gü
nü saat 11.30 da M. M. V. satın alma 
KO. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 4571 lira 61 kuruş
tur. Keşif proje ve şartnameler 333 ku
ruşa KO. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve: 
3. maddelerinde yazılı belgelrle birlik 
te teklif mektuplarını eksiltme saatın· 
dan behemehal bir saat evetine kadar 
Ankarada M. M. V. satın alma KO. na 
vermeleri. (2702) 5095 

Komulanhk binası yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Eksiltme günü istekli çrkmı • 

yan Eskişehir tayyare alayı komutan
lık binası inşaatı yeniden kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (66450 lira 05 ku
ruştur. Keşif ve şartnameler 333 kuru
şa M. M. V. SA .AL. KO. dan alınır. 

3 - Eksiltme 16 ağustos 938 sah 
günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
satın alma KO. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 4571 lira 51 kuruş
tur. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saa
tından behemehal bir saat evetine ka
dar Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 
reisliğine vermeleri. (2701) 5094 

6 adel depo yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın AJma Ko

misyonundan : 
1 - Yahşihan'da yaptırılacak altı 

adet depo inşaatına eksiltme günü ta
lip çıkmadığından yeniden kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli on yedi bin iki 

yüz elli iki lira on altı kuruştur. 
3 - Eksiltme 20 ağustos 938 cumar

tesi günü saat 10 da Ankara'da M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - tık teminat 1293 lira 92 kuruş
tur. Keşif ve şartnamesi 87 kuruşa 

Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 
kadar Ankara'da M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (279S) 5247 

Sıhiye arka (anf ası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın AJma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı yirmi altı lira olan bin tane 
sıhiye arka çantası kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 22 ağustos 938 pa· 
zartesi günü saat 11 de Ankara·da 
M. M. V. satın alma Ko. da yapıla
caktır. 

3 - tık teminat 19SO lira olup şart· 
namesi 130 kuruşa komisyondan alı-

nır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale sa· 
atından behemehal bir saat eveline 
kadar M. M. V. satın alma Ko. na ver· 
nıeleri (2796) 5248 

Corbahk sebze ahnacak 
~ 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
1 - Beher çiftine tahmin edilen 

fiyatı (24,5) yirmi dört buçuk kuruş 
olan ( 100.000) yüz bin çift porsiyon 
çorbalık sebze kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 2 eyltil 938 cuma günü 
saat ( 11 ) on birdedir. 

3 - İlk teminatı ( 1837) bin sekiz 
yüz otuz yedi lira ( 50) elli kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
dı;lerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M. M. V. satın 

alma komisyonuna vermeleri lazım-
dıL (3049) 5633 

Mahruti ~adu bezi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
ı - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (88) seksen sekiz kuruş olan 
80000 il5 90000 seksen bin itil doksan 
bin metre mahruti çadrr bezi kapalı 

2 - İhalesi 29 ağustos 938 pazar
tesi günü saat ( 11) on birdedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi (400) 
dört yüz kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

4 - İlk teminatı (5210) beş bin iki 
yüz on liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcsaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın· 

dan en az bir saat evel M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(3048) S632 

- --- ... ... 
Ankara levazım AmirliQi -

3 adet garaj yaptınlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Bedeli keşfi 76884 lira 75 ku

ruştan ibaret olan Konya'da üç adet 
garajın yapılması kapalı zarf usu. 
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Taliplerin % 7,5 teminat mu
vakkatesi olan 5766 lira 36 kuruş vez· 
neye yatırarak alacakları vezne mak
buziyle veya banka mektubiyle teklif 
mektuplarının kapalı zarf alma saa
tından evel makbuz mukabilinde Kon
ya'da Lv. amirliği binasında V. Kor 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

3 - Eksiltme 22 ağustos 938 pazar
tesi günü saat 11 dedir. Teklif mek
tupları alma saatı 10 dadır. 

4 - Şartname ve keşif, planı kor 
satın alma komisyonundadır. Taliple
rin mezkur keşfi şartnamesini kor 
satın almada mesai saatında görebilir
ler. Veya beş lira mukabilinde istiye
bilirler. 32 madde hükmüne 

5 - 2490 sayılı kanuna uygun olmı· 
yan mektupların kabul edilmiyeceği 
ve taliplerin eksiltmeye iştirak ede
miyecekleri. 

6 - Taliplerin Nafıa Vekaletinden 
musaddak ehliyet vesikalarını ihale 
gününden en az sekiz gün evel komis
yona vermeleri. Vesaik almak istiyen
lerin Nafıa Vekaletine hemen müra
caatları. 

7 - 2490 sayılı kanunun 2, 3 mad
delerinde yazılı vesikalar beraber iha
le günü belli saatte satın alma komis
yonuna vermeleri. (2793) 5246 

Kuru ot ah nacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
ı - Konya birlikleri ihtiyacı için 

670.000 kilo kuru ot iki evsafla eksilt
meye konmuştur. İki evsaftan hangisi 
ucuz olursa ucuz olan otun ihalesi 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 24,120 lira· 
dır. tik teminatı % 25 fazlasiyle 3080 
lira 20 kuruştur. Eksiltme 22 ağustos 
938 cumartesi günü saat 10 dadır. Ek· 
siltmeye girmek istiyenlerin şartna

me ve evsaflarını Ankara, İstanbul, 
Eskiıtehir Lv. amirlikleri, İzmir satın 
alma ve Konya'da satın alma komis· 
yonunda görebilirler. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat makbuz veya banka mektupla
riyle 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddesinde yazılı vesikalarla beraber 
ihale günü ve ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar teklif mektup· 
larını Konya'da satın alma komisyo
nuna vermeleri ve 2490 sayılı kanu
nun 32 inci maddesi ahkamına muga· 
yir verilen mektuplar kabul edilmiye· 
ceği. (2837) 5253 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - E~kişehir garnizonundaki bir· 

liklerin yıllık ihtiyacı olan 19000 kilo 
sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. ihalesi 16 ağustos 938 
salı günü saat 16 da Eskişehir Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 199SO lira
dır. Muvakkat teminatı 1496 lira 25 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö· 
rülebilir. İsteklilerin Ticaret odasın· 
da kayıtlı olduklarına dair vesikala· 
riyle birlikte teklif mektuplarını iha
le saatından bir saat cveline kadar 
komisyona vermeleri. 

(2772) Sl37 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Manisa'da tümen kıtaatiyle ha· 

riç garnizonlardaki kıtaat ihtiyacı 

için 21,400 kilo sade yağı kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Münakasası 19. 8. 938 cuma günü sa
at 17 dedir. 

2 - Tahmin bedeli 21400 liradır. 
Muvakkat teminatı 1605 liradır. Sa ele 
yağı şartnamesi her gün tümen satın 

alma komisyonunda görülebilir. 
3 - İstekliler artırma ve eksiltme 

kanununun 2, 3 maddelerinde isteni
len vesaiki haiz olmakla teklif mek
tuplarını kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlıyarak ihale saatından bir saat 
eve! Manisa'da tümen satı nalma ko
misyonuna vermeleri. (2838) 52S4 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazıın Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - İhale günü talip çıkmıyan İs

tanbul komutanlığına bağlı birlikle
rin ihtiyacı olan 60,000 kilo koyun 
etinin tekrar kapalı zarfla ihalesi 20 
ağustos 938 cumartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 23.400 lira
dır. İlk teminatı 1755 liradır. Şartna
mesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikala
riyle beraber ihale günü ihale saatın· 
dan en az bir saat evetine kadar tek
lif mektuplarını Fındıklı'da komu
tanlık satın alma komisyonuna ver-
meleri. (2861) 5259 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - Kars garnizonunun ihtiyacı 

için 140,000 kilo sığır eti kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 21,000 lira mu
vakkat teminatı 157 S liradır. İhalesi 
19. 8. 938 cuma günü saat 10 da Kars 
As. Sa. Al. Ko. binasında yapılacak
tır. Evsaf ve şartnamesini görmek is
tiyenlerin her gün ve ihaleye iştirak 
edeceklerin belli gün ve zamandan bir 
saat eveline kadar teklif mektuplariy
le ticaret vesikalarının ve teminatla
rının vermek şartiyle komisyona mü-
racaatları. (2836) S2S2 

Pansumancı ve hasta 

bakıcı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma komisyonundan: 
Harp okulu hastanesi için aşağıda 

ücret ve yapacakları işleri yazılr dört 
müstahdeme ihtiyaç vardır. İstekli
lerin okul hastanesine mücacaatları. 
Ücret Lira 

40 Bir erkek pansumancı 
45 Hastabakıcı kadın 1. sınıf 
40 " " II. sınıf 
40 Erkek berber 

(3031) 5S71 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bursa garnizonu ihtiyacı için 

100 bin kilo sıgır veya keçi eti kapalı 
zarfla 18.8.938 perşembe günü saat 11 
de eksiltmeye konacaktır. Sığır veya 
keçi etine teklif edilen fiatlardan han· 
gisi ucuz görülürse o cins et ihale e
dilecektir. 

2 - Sığırın tutarı 30 bin keçinin 
tutarı 18 bin liradır. ilk teminat sığı
rın 22SO lira keçinin 1350 liradr. Şart
nameleri 150 kuruş mukabilinde Bur· 
sa askeri satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenle -
rin kanunun 2, 3 üncü maddelerinde· 
ki vesaik ile birlikte teminat ve tek
lif mektuplarının eksiltme saatından 
bir saat eveline kadar Bursa askeri 
SA. AL. KO. na vermeleri. 

(2752) 

Un 
5121 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Antalya garnizonunun beher 

kilosu on kuruş kırk bir santim fiatla 
215.230 kilo unu eksiltmeye konuldu. 

2 - Teminatı 1681 liradır. İhalesi 
16 ağustos 938 salı günü saat 10 da-
dır. (2734) Sll7 

Kuru fasulya alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birlikleri 938 

senesi ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle 
eksiltmiye konularak 22 temmuz 938 
cuma günü ihalesi yapılan 120,000 ki
lo kuru fasulyaya teklif edilen 14 ku
ruş 29 santim fiyat komutanlıkça pa
halı görüldüğünden yeniden kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Beher kilosunun muhammen 
bedeli 15 kuruş olup ilk teminatı 1350 
liradır. İhalesi ıs ağustos 938 cumar
tesi günü saat 11 uedir. istekliler 
şartnamesini her gün tümen satın al
ma komisyonunda görebilirler. İstek
lilerin kanunun 2, 3 maddelerindeki 
vesaik ile teminat mektuplarını havi 
zarfları belli gün ve saatten en az bir 
saat eveline kadar tümen satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(2773) 5138 

Un alınacak 
Ankara Levazun Amirliği Satuı 

Alma Komisyonundan : ı 
1 - 260.000 kilo un kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 35.100 liradır. 

İlk teminatı 2632 lira 50 kuruştur. 
Eksiltmeye 26 ağustos 938 günü saat 
12 de Trabzon mevki komutanlığı bi
nasındaki AS. satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda isteklilere gösteri
lecektir. 

3 - İstekliler teklif mektuplarını 
26 ağustos 938 cuma günü saat 11 e ka
dar komisyon başkanlığına verilmiş 
veya posta ile gönderilmiş olacaktır. 

Postanın teahhuru kabul edilmez. İs
tekliler belli gün ve saatte komisyon 
başkanlığına ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair yeni sene vesikaları
nı göstermeğe mecburdurlar. 

(2947) 5461 

Pilôvllk pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birlikleri 938 

senesi ihtiyacı için kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konularak 21. 7. 938 
perşembe günü saat 17 de ihalesi ya
pılan pilavlık pirince verilen 22 ku
ruş 88 santim fiyat kor komutanlığın
ca pahalı görüldüğünden yeniden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye ko!ıul
muştur. 

2 - Muhammen fiyatı 24 kuruş o
lup ilk teminatı 1620 liradır. İhalesi 
19. 8. 938 cuma günü saat 17 dedir. 
İstekliler şartnamesini her gün tü
men satın alma komisyonunda göre
bilirler. Taliplerin kanunun 2, 3 ncü 
maddelerindeki vesaik ile teminatla
rını havi zarflarını belli gün ve sa
atten en az bir saat eveline kadar tü
men satın alma komisyonuna verme-
leri. (2873) 5287 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Eksiltmede olan iş Tekirdağ 

topçu alayının 400 ton piyade alayla
rının 140 ton ve Malkara garnizonu · 
mn 250 ton yulaflarıdır. 

2 - İhaleleri 2 eylül 938 cuma günü 
saat 11 de topçu alayının 16 da piyade 
alayının 17 de Malkara'rundır. 

3 - Tahmin bedelleri Tekirdağ 

topçu ve piyade alayının beher kilosu 
4 kuruş 7S santim üzerinden ve Mal • 
kara•nın 5 kuruş tahmin edilmiştir. 
Muvakkat teminatları topçu alayının 
1425 liradır. Piyade alaylarının 440 Ji. 
ra 25 kuruştur. Ve Malkara garnizo • 
nunun 937 iira 50 kuruştur. 

4 - İhalesine gireceklerin temina • 
tiyle beraber ve teminat mektuplarını 
bir saat evel komisyonumuza getirme--
leri, (293S) S460 

Garaj yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 1 • 8 - 938 tarihinde kapalı 

zarfla ihalesi ilan edilen ve keşif bede
li 2916S lira 23 kuruştan ibaret olan 
Balıkesir'de Çayırhisar'daki garaj bi
nasının ikmaline talip çıkmadığından 

ihalesi açık olarak 26·8·938 cuma gü
nü saat 1 O da yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 2187 lira 
40 ~u;uştur. Fenni şartname ve bi • 
rinci iteşif Ankara Lv. Amirliği Sa. 
Al. Ko. da ve komisyonumuzda gö • 
rülür. Taliplerin muayyen gün ve sa • 
atte Balıkesir Kor. satın alma komis · 
yonuna :niiracaatları. (2966) 5486 

Sığ1r veya keti eli ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
1 - Diyarıbakır garnizonu birlikle

ri eratının senelik ihtiyacı olan 
215.000 kilo sığır eti kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Keçi, 
çebiç eti sığır etinden ucuz olduğu 
takdirde keçi eti ihale edilecektir. 

2 - Sığır etinin muhammen bedeli 
32,2SO lira muvakkat teminatı 2418 
lira 7 5 kuruştur. İhalesi 29 ağustos 
938 pazartesi günü saat 12 de Diya
rıbakır Lv. A. binasında satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 
şartnamesini her gün mesai saatleri 
dahilinde komisyonda görebilirler. Ve 
ihale günü ve saatten bir saat evel 
teklif mektupları kanuni tarifat da
hilinde komisyona vermeleri. 

(3044) S630 

Yulaf alınacak 
Ankara Lcvaznn Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
1 - Söke'de süvari alayı hayvanla

rının ihtiyacı için 9 ayda alınmak Ü· 
zere 401.000 kilo yulaf alay satın alma 
komisyonunca kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Eksiltme 29 ağustos 
938 pazartesi günü saat 16 da alay 
garnizonunda yapılacaktır. 

2 - Yulafın muhammen bedeli 
16040 lira olup ilk teminatı 1203 lira
dır. Şartnamesi alay satınalma komis
yonunda her gün görülebilir. İstekli
lerin teklif mektupları eksiltme saatın 
dan bir saat evetine kadar kabul edi
lir. Taliplerin tayin edilen gün ve sa-

atte süvari alay $.atm alma komisyo-
n una müracaatları. (304S) S631 

Tüze BakanhOı 

Tamirat ve badana işleri 
Adliye Vekaletinden: 
Yenişehir'de vekaletler mahallesin

de Temyiz mahkemesi çatısında yapı
lacak tamirat ile dahilen yapılacak 
badana işleri pazarlıkla isteklisine 
ihale edil~ektir. 

Pazarlık 29. 8. 938 pazartesi günü 
saat 10 da Temyiz binasında vekalet 
levazım ve daire m{;.dürlüğü odasmda 
toplanan komisyonca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 77 liradır. İstek
liler şartname ve keşif cetvelini gör
mek için her gün levazım ve daire 
müdürlüğüne ve pazarlık günü ve sa
atında beş lira 78 kuruş muvakkat te
minatlariyle birlikte komisyona müra
caat etmeleri ilan olunur. 

(3089) 

iç işler Bakanhğı 

Arteziyen kuyusu 

açtırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

5642 

Tarsus'ta 125 metreye kadar açıl

mış olan arteziyen sondaj kuyusu 
250 metreye kadar indirilecektir. Be
deli keşfi 122SO liraya baliğ olan mez
kur iş 2490 No.lu artırma eksiltme ve 
ihale kanununa göre kapalı zarf usu
liyle mUnakasaya konulmuştur. 

lşin muvakkat teminatı 919 liradır. 
İhale 24 ağustos 1938 tarihine rast

lıyan salı günü saat 11 de Dahiliye 
vekaletinde belediyeler imar beytin
de yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak için taliplerin 
Nafıa vekaletinden sondaj işlerine ait 
müteahhitlik vesikasını haiz olmaları 
ve fen şefliğinden münakasaya işti
rak için ihaleden bir gün eveline ka
dar vesika almaları şarttır. 

Müteahhitler bu husustaki şartna
me ve izahatı belediyeler bankası bi
nasında imar heyeti fen şefliğinden 
alabilirler. (2932) 5472 

Nafıa Vekaletinden : 
25. 8. 938 tarihinde perşembe günü 

13 - 8 - 1938 

saat 11 de vekalet malzeme müdürl 
ğü odasında toplanan malzeme eksil 
me komisyonunda S500 lira muha 
men bedelle 50 adet mühendis çadır 

: nın kapalı zarf usuliyle eksiltme 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 412 lira 50 k 
ruştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrua 
parasız olarak malzeme müdürlüğü 
den alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını t 
limatnamesine göre vekaletten alı 

mış malzeme müteahitliği veshika 
ile birlikte aynı gün saat 10 a kad 
komisyon reisliğine vermeleri !azı 

dı~ (2949) 5474 

Yüksek 
mühendislere 
Nafıa Vekôletinden : 
3077 sayılı kanunun neşrinden evel 

1035 sayılı kanuna göre mühendis ve 
ya mimar ünvaniyle verilmiş olan dip 
lomalarla ruhtasnameler, yüksek mü 
hendis veya yüksek mimarlık ünvaniy 
le verilecek ruhsatnameler hükmünde 
olup 34S8 sayılı kanunun neşrinden i
tibaren en çok altı ay içinde bu mü -
hendis ve mimarlar diploma ve ruhsat
namelerini yeni ünvanlarına göre de
ğiştirmek mecburiyetinde bulunduk -
larmdan haiz oldukları diploma ve 
ruhsatnamelerle birlikte vekaletimize 
müracaatları ilan olunur. 

(2878) 5422 

Ankara Valiliği 

Çad1r tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli (9SO) lirdan ibaret bu
lunan ( 190) adet mükellef amele ça
dırlarının tamiratı açtk eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 29. 8. 938 pazartesi günü 
saat (9) da Ankara vilayet daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

İstekliler ticaret odası ~esikası ve 
(71) lira (50) kuruşluk muvakat te
minat mektubu veya makbuzu ile Na
fıa müdürlüğünden alacakları ehliyet 
vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. 

İstekliler şartnameyi ve keşif evr~ 
kını her gün Ankara Nafıa müdürlü

• 

ğü dairesinde görebilirler. 
(3063) 5635 

Ev, Dükkôn saıre yıktırılacak 
Ankara Defterdarbğmdan: 

Ada Parsel 

321 
321 
321 
322 
322 
325 
325 
325 
326 
326 
326 
326 
327 
327 
327 
327 
331 
331 
331 
331 
331 
340 

1, 28, 27, 3, 4, s, 6 
7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 
13, 14, 15, 16, 17 
1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 
19, 20, 21, 22 
1, 2, 20, 21, 4, 5, 6, 7 
27, 29, 15, 16, 17, 18 
8, 23, 10, 11, 31 
19, 20, 21, 22, 23, 24 
8, 9, 10, 11 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 
12, 13. 14, ıs, 28, 18 
7, 8, 9, 26, 22, 23, 24 
17, 18, 19, 29, 21 
1, 2, 3, 4, s, 6, 25 
10, 11, 12, 32, 34 
10, 11, 12 
13 
7, 8, 9 
1, 14, 15 
4, 5 
ada dahilindeki bilumum 
mebani 

Muhammen KeJif bedeli Dlpozito 
Lira K. L. K. 

1106 
1302 
1890 
1781 50 
1855 
1841 
1617 
1540 
1477 
1S82 
1641 50 
1596 
1414 
1197 
1344 
1106 
1610 
1001 
1141 
1862 
1036 
1910 

82 
97 

141 
133 
139 
138 
121 
ııs 

110 
118 
123 
119 
106 
89 

100 
82 

120 
75 
8S 

139 
77 

143 

95 
65 
75 
62 
12 

8 
28 
so 
78 
6S 
)} 

70 
s 

78 
80 
95 
75 

8 
58 
65 
70 
25 

1 - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimlak olu
nan Nümune hastanesi civarında ve yukarıda ada parsel ve muhammen ke· 
şif bedelile dipozitoları yazılı bilumum ev, dükkan, baraka, baheç duvarla· 
rının hedmi ve enkazlarının belediyece gösterilecek mahalle nakli ve ye
rinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekilde tesviyesi 
işi 31-8-938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 10 da defterdarlıkta mi· 
teşekkil satış komisyonunda kapalı zarf usulile artırması yapılacaktır. 

2 - Artırmaya girebileceklerin nafıa müdürlüğünden alacakları fenni 
ehliyet vesikaları ve dipozito makbuzlariyle birlikte sözü geçen günde 
muayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplarının komisyona verilmesi 

3 - Talipler fenni şartname ve keşif raporlarını ve haritasını görmek 
üzere Milli emlak ve nafıa müdürlüklerine müracaat edebilirler. 

(3068) 5638 

Kalörifer tamir ve tesisi 
Ismetpa§a Kız Enstitüsü Direktörlüğünden : 

Keşif miktarı Muvakkat teminat İhale 
Lira kuruş Lira kuruş gün ve saatı 

Mevcut kaloriferin tamiri 351 2S.8.193R 10 
ve yeniden kazan illivesi 4677 40 perşembe 

1 - Yukarıda yazılı kalorifer tesisatı 25. 8. 1938 perşembe günü saat 
10 da Ankara'da Okullar Sağışmanlığında toplanacak komisyon tarafından 
açık eksiltme suretile talibine ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat ihale saatından evvel ismi geçen Sağışmarttı1' 
veznesine yatırılmalıdır. • 

3 - Talipler bu nevi işleri yapmağa seHihiyettar olduklarına dair vesı· 
kalarla birlikte komisyona gelmelidirler. . • 

4 - İşbu kalorifer tamiratına ait keşif, şartname ve projeyi görmek ıs 
tiyenler her gün lsmetpaşa Kız Enstitüsü Direktörlüğüne başvurabilirler• 

(2960) 5463 
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Resmi daire ve müesseselerin 
nazarı dikkatine : 

ürkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankaamclan : 
mld • •emiel•••ola-Bankemızm mab olan ve res aıre artalar ddetin· 

rak kullandmala elve~ıli ~ulunan Anaf maruf ca binanm 
de Memurlar Kooperatıf bınası namlyle katlan kiraya 
Sümerbank tarafından tahliye olunan filt 

verilecektir. . ··...::ı. ..ı koridor ye heli· 
Birinci katta bet oda, bır bü,, ...... on, --•-=---oda, bi· 

l ik. . .. un·· cu·· katlann her bınnde ~ ar, mcı ve uç d 
rer büyük salon koridor ve helilar var ı:.:ıs edilmit elek-

Binanm her tarafında lambalarla. teshin masrafı 
trik ve kalörifer tMiaab me.cuttur·.r~ini •• mubve
bankamıza aittir •• Ten.virat !e t:;ı Weli her ay peıin alı· 
le masrafını mucır verecektir İ 1 • bedelinin ve tenvi
mr. Resmi daire ve mü~ıea~ er

0
e: edilmek auretiyle-

rat, tanzifat resminin tedıyeaı m ere 
dete.bit edilebilir. • 

1 
"d klini haYi teklif mek-

Taliplerin kira bedelıy e 0 =:erke• müdürlülbe 
tuplarını 15 9:im~ kadh da ıBriipnek bere mer-
tevdi etmelen ••P acar uauaun •. 1.. ur 5301 
kez müdürlüğüne müracaat etmelen 1 an oun · 

Yüksek Mühendis mektebi direktörlüğünden : 

938 - 939 den &enesi için alınacak talebenin kayıt mua

aıelesi 1 eylôlden 22 eylôl 938 ak~ammalmkaak~ ~·P:~:ı:;_ 
Ka olmak ve daha fazla malumat• 18 ye e 

tll gü:eri hariç olmak üzere her gün llUlt 9 - 12 ve 13 - 16 

k dar ek ebe .:;--··alan (5323- 3083) 5640 fa a m t m ... -

Demiryollara 
130 Adet (ad1r allnacak 

D. D. Y oUan Saba Alma Komb
JOnundan & 

Muhammen bedeli 8450 Ura olan 
130 adet mahruti çadır 25. S. 938 per· 
tembe günü saat 11 de kapalı zarf u
ıuliyle Ankara'da Nafıa vekileti bi· 
namda satın almacaktır0 

Ba .. ıirmek iltiyenleria 633,75 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettlii veaikaları ve tekliflerini 
aynı gün uat 10 a kadar Devlet De
miryolları 9 uncu merkez komisyonu 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Ankara Belediyesi 

ı - itfaiye müdUrlUğü memur ve 
milıtahdemini için yaptırılacak (92) 
çift çizme on bet ıUn müddetle açık 
eksiltmiye konulmuıtur. 

2 - Mubanvnen bedeli (1650) lira
dır. 

s - Muvakkat teminatı (123,75) 
liradır. 

Memba sular1 hakkında 
An+ra Belediye Reialijindea : 

1 - Ankara'ya bqka yerden ged • 
rilen menba aulanrun orijinal ambalij
lan olan damacanalardan bqka fite -
lere tevzi ip 15 • eylQl - 938 de men 
ve o tarihten sonra yalnız damacana
larla ve bir de menba ve mahrecin.de 
uaulü dairesinde doldurularak gönde • 
rilmit kUçllk ıiıelerin sat?pna müaa • 
ade edileceği. 

2 - Şehir menba ıulanmn küçük 
fltelere doldurma iti bu aulann menba
lan yanında ve belediye idaresince 
pterllecek plln ibıerine yapılacak te
aiaat dairesinde yapılacak ve phirde 
yalnız muayyen teklinde kapalı ve 
mWıürlil kaplarla satılacaktır. Küçük 
tfteler tevziatı yapacak menba sahip
lerinin bu hanrhklan 15 - eylQl - 938 
tarihine kadar tamamlamalan ve o 
günden sonra tehir içindeki yerlerin
de su itleri yapılmama müsaade edil
miyeceği belediye encümeni karariy • 
le ilin olunur. (2986) 5498 

ı::::x:~:~!.:~±~~:~:::::ı 
Beton asi alt ve pist yaphr1I ... 

latanbul Naha Müdürlüğünden: 

1. 9. 938 pergembe günü saat 11 de 
lstanbul'da Nafıa müdıirlügü eksilt
me komiıyonu odumda <18172,53) 
lira kepf bedelli Yeplköy bava i&taa
yonu binası önünde yapılacak beton 
ufalt piıt inpatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Mukavele, eksiltme, baymdırhk it
leri genel ve husuai ve fenni prtna
meleri proje, keşif hulisaaiyle buna 
mü tef erri diğer evrak dairesinde gö
rülecektir. 

Muvakkat teminat: (1363) lira (00) 
kuruıtur. 

İsteklilerin teklif mektuplan ve en 
az (15000) liralık bu işe benzer it 
yaptığma dair idarelerinden almıt 
olduğu vesikalara iatinaden Nafıa ve
kilctinden alıruruş 938 senesi ehliyet 
ve ticaret odası vesikaları ve kapab 
zarflarını 1. 9. 938 perşembe güntı 
saat (10) a kadar latanbul Nafıa mtl· 
dürlüğüne venııeleri limndır. 

17518 lira 86 kuruıtur. 
3 - Sllrfllea pey haddi layık ıö

rüldüğü takdirde ihalesi 18.8.938 per
fembe gilnf1 saat 11 de viliyet daimi 
encOmeninde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi viliyet encümeni 
kalemindedir. 

5 - Eksiltmeye ittirik etmek ilti
yenler muhammen bedelin % yedi 
buçuk tutarı olan 1313 lira 91 kurut
luk banka mektubu veya husuıt nıu
haaebe veznesi hesabına bankaya ya
tırılmıt deposito akçeıi makbuzu ile 
birlikte villyet daimt encümenine 
gelmeleri ilin olunur. 5114 

100.000 granit parke taıı 

Zoaplclak Urt.Jbimdan: 
Taahhüdünü üa edemiyen müteah

ahit nam ve hesabına, belediyemizce 
açık ekliltme suretiyle U00,000) adet 
granit parke tqı alınacaktır. 

Eksiltme 1. 9. 938 tarihine müaadif 
pel'fCll1be ıUnü saat ( 11) de Zonıul
dak belediye encümeninde yapılacak
tır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin 
her gün encümen kalemine ve ebilt
meye girmek istiyenlerin · e (562) 
lira (50) kurufluk muvakkat teminat
lariyle muayyen gün ve saatte encü
mene cdmeleri ilin olunur. 

5646 

ve arzu edenler belediyeye bilmuRcaa 
tetkik edebileceklerdir. 

5 - lıtkliler prtnameyi görmek il
.zere her gün belediyeye mtlracaat e
debileceklerdir. 

6 - 22 quıtos 938 pazartesi gün 
saat 11 de ihalesi icra luhnacağmdan 
Kaıtamonu belediye encümenine mil· 
racaat edilerek mektuplarmı vermele-
ri ilin olunur. 5533 

Mahruti çad1r alınacak 
Nitde Nafia Miclürlüiüaden ı 
29.7.938 ıününden bqlıyarak 17.8. 

938 sarpmba ctlnü saat 11 de Niğde 
villyeti daimi endlmeninde &f&ğıdaki 
terait dairesinde nafia için 50 mabru· 
ti amele çadırı açık eksiltmeye konul
muıtur. 

1 - 3 metre irtifamda 4 metre kut
runda kapı ile, 21 dilimli ve 65 santim 
etekli mahruti çadır maa direk. 

2 - Milde iltuyon teılimi beheri-
nin muhammen bedeli 56 liradır. 

3-Teminat "7.S kuruıtur. 
4 - Tnlim müddeti 30 cflndür. 
5 - Nilmune ve ,.rınamesini her 

güft nafia dairesinden 18rebilirler. 
6 - Mukavele ve ilin ücretleriyle 

bilumum muraf müteahhide aittir. 
(5169 • 2995) 5506 

llllkeYi IHmı YIPllnllClk 
Van Hallrıni S.ıb•htm-.. ı 

Yeni Valde hanı inşaat 1 - Yeniden eksiltmeye konulma
sıııa karar verilen Van Halkevi bina
ıının ketif bedeli 43591 lira 99 kuruı· 
tur. münakasası ilanı 

latanbul Vakıflar Baımüdürlü- 2 - Şartname, plln ve diğer evrak 
iünden ı parasız Van nafıasında görülebilir. 

1 _ latanburaa Meydancık'da yeni 3 - Kapalı sarf muliyle yapılacak 
postane cadedıinde vakıf arsa üzerine ihale 18 ağuıtOI 1938 cilnil saat 10 da 
yaptırılacak (Valde hanı) inpatı maa Halkevinde yapılacaktır. 
müıtemilit toptan götürü olarak kapa. 4 - Muvakkat teminat 3269 lira 40 
lı zarf uıuliyle 23. temmuz 938 den ıs. kuru,tur. 
ağustos 938 pazarteai gününe kad&r 5 - lıteklilerin fenni ehliyet vesi. 
eksiltmeye konulmu,tur. kası vermeleri ,arttır. 

2 _ Bu inşaatın maa mUıtemilit 6 - Teklif mektupları elden veya 
ketif bedeli 184.836 lira 71 kuruıtur. poıta ile gönderilebilir. Ancak yuka· 

rıda yazılı saatten bir saat eveline ka-3 - Bu ite ait proje fennt ve hususi 

-7-

rm belediyemize mikacaatları ilin • 
lunur. 5579 

Ote11is 11si we karoseri 1111 ... 
Bmnova Belediyeeinden : 
1 - Bornova belediyesi içın altı a

det otobüa tuı maa karoser pazarlık 
suretiyle almacaktır. 

2 - Muhammen bedel yirmi bir bin 
altı yilı: liradır. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler 
Bornova belediye riyasetine müraca
atları. 

4 - Eksiltme pazarlıkla 29. 8. 918 
pazarteai günü saat 1 ı de BomOft 
belediyeıi daimt encümeninde yapı· 
lacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1620 lira-
dır. (2797 2874) 5288 

Elektirik tesisah 
l:mıir • K.malpap Beledi,..ei..._ı 
1 - Kemalpqa kasabuınıda mot&: 

ve au ile yapılacak elektrik taiaaıtı 
8. 8. 938 cUnünden itibaren (45) cin 
müddetle ebiltmeye konulmut o1ap 
tahmin bedeli (27,760) lira (81) laa
ruttur. 

2 - Fennt ve hususi f&l'tD8meai ile 
plln ve projeleri (139) kul'Uf beclel 
mukabilinde Kemalpqa beledi,.m. 
den abnacaktır. 

3 - Eksiltme gilnil :_ 9. 938 per
tembe cilnil l8M ( 14) de olup belecB
ye encilmeni huzurunda yapdaclıkbr. 

4 - Ekıiıtme kapalı .zarf uıuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat mikQn 
(2,083) liradır. 

6 - İstekliler 2490 sayılı kanunda 
ya.zıh vel&ilde beraber bu gibi elelctrik 
itlerini yapmıı olduklarına dair Nafı
a vekiletinden musaddak bir ehliyet 
vesikası göatenniye mecburdurlar. 

7 - Teklif zarfları açılma gilnü o
lan 22. 9. 938 perıembe cünü aaat 
(13) e kadar kabul edilir. 

(3088) 5641 

Hata lurnmu binası yapt1r1ı.-
dar halkevindeki komiıyon batkanlı-prtname ile eksiltme prtnamesi mu- Develi Hava Kunanu Bafk•Dlı • 
ğına vermek flrttlt'. 5294 kavele projesi 9 lira 25 kuruı mukabi- tmclan: 

linde Ankara•da vakıflar umum mü· Develi kazaamda yaptlT'ılacak bava 
dürlüğünün inpat müdürlüğünden .urumu binası 6. 8. 938 tarihinden iti· 
lıtanbul'da vakıflar bapnüdürlügü aren on bet gun muddetle açık ek· 
bat mimarhiından lnnir'de vakıflar ıiltmeye konulmuştur. 
müdürlüıünden alınabilir. Hükümel kOlllil Y1Pllrllacak 1 - Yapılacak binanın muhammen 

4 - Ekailtme 15 ağuıtoa 938 tarihi· Hmıı Ka~ 
1 

bedeli (dört bi.n üç yüa altmıt) linıo 
ne ruthyan pazartesi ıün.ü saat 13 de dır. 

(5297/3054) lstanbul vakıflar bat müdürlüğü bi • Hınıs kazasında yeniden yapılacak 2 - lnpata ait plan ve fennt prt-
5634 olan hükUmet konaiınm on bet bin 

naaı dahilindeki komiıyonda yapıla • name ve ketifnamesi Kayseri ve n.. 
lira bedeli keıifli inpatı kapalı zarf 

Ad 'd otel ve konserhol caktır. ı· 1 k ·1 k 1 veli hava kurumu şubelerinde her 911-ana 1 5 - Muvakkat teminat 10492 lira • UIU ıy e e ~· tmeye onu mu.tur. kit görülebilir. 

n ....... ~--ıeıer par~ o!!fA&~ 
ra'da nıaheme dalreaiii en,~-

4 - Şartname.ini ve nUmunesini 
görmek istiyenlerin her gün yazı i§" 
\eri aklemine ve isteklilerin de {26) 
a&ustos 938 cuma günü saat on buçuk
•~ Wlınenfne .........._ 

(2984) 54g9 

rıpll11lıyor 
dır. ..ı :--- Eksıltme 18. 8. 9.38 .. perşembe 3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 

6 - Bu ebiltmeye ıirecek olanlar gun~ saat 16 da H~ıı hükumet kona- yüade yedi buçuk teminat akçeai=e· 
938 Hneaine alt ticaret e>daaı veaibu lı içınde kaymakanuk oüamda yapı- lan (327) üç yfls yirmi yecll lira 

pafa.'da tesellüm ve sevk ıefiiğinden 
dafıtıJmaktadır. (2930) 5471 

D. Orman lşletmes~ 
ıatıhk lifti tomruklara 

DnletOnma lıletmelİ Kanbik 
a..u. Amirliğinden • 

ı - Rmre bağh Keltepe ormanı· 
- Gölveren deposunda iatifte talim 
tartiyle 8-9-10-11 numaralı istiflerde 
IDevcut 592.925 metre mikap baemin· 
ele 1002 adet çam tomruğu açık art • 
tlrma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların metre miklbı 12 
lira muhammen bedelle arttırmaya ko
lluhnuttur. 

3 - Teıllm ve tediyeye ait ,.rtnı· 
ille Ankara, latanbul orman bq mU • 
laendilliklerlııde görillebilir • 

4 - İhale 15 - ağuıtos • ')38 pa • 
lartHi günü saat on birde Karabllk • 
teld Revir merkeainde yapılacaktır· 

5 - lıteklllerin prınameyi göre • 
l'elc " 7 .5 teminatla yukarda yasıb 
dn ve saatte revir merkezine milra • 
taatlan. (5241 • 3023) 5549 

• 

Tapu ve Kadastro 

Ankara Merka Tapu Sicil Muha· 
..... inada: 

Aa.lwa Solfaaol köyü Runcuı mev· 
IEibıcte prkan Mehmet kUP Zeliha 
ntben çay, fimalen Deli Mehmet oi· 
l:u Mehmet vereaeleri ceııuben Macar 
Ollu Ali vereaeleri ile mahdut arui
Qla Macar oğlu Oemıuıdan in~ ::r. beynelvereıe tabimen müstakilen 

Ana kadının tuarrUfunda bulun· 
"-tundan bahiale yeniden tescilini ia
~ktedirler Yapılan araıtırmalar· 
.. tapuda kaydı bul\IJUD&dılı anlap
.... lllezkOr gayri menkulün 1515 No. 
ı.. kanun hükiimlerlne göre ıuarrufu• 
-._ tesbiti için 17 eylQl 938 cumarte

a&nu mahalline tahkik memuru 
~erileceğinden bu gayri menkulle 
~ olanların ve Userinde her han· 

·"'-~ aynı bak iddia edenlerin ellerin
~ reıunr veaikalariyle birlikte taJı.. 
·~ cilnilne kadar mubafı.dıpama 
~ tahkik günü maııaJlinde ~u

nıOracaatla itirazlannı bildttme
ve tahkik günil komıularmın da 

~Ulinde hazır bulunmaJarl ::. o-

Musa baka tehiri .... .,. ............ 
OtobU. idaresinin muhuebe pfUlf 

için yapılac:alı illn olunan müsabaka
nın icrwna ihtiyaç kalmadıjı ilin o-
lunur. (3072) 5139 

Ad•• Belecii78 ~ :. .. pne ba )'da alt oluU nala .-a- ~-llftldaat teminatı 1125 lira- l490 namaralı Jauaunun onaaca 
ı _ Adm beledl,..t .......,.n letiıMlm ılawlf" • ...ıı J'lls bla cllr. desinde yuıb olan llnmla vaailll 

Aclana'da Atatllrll ,..._.. ,_,_. UNbktelr:birblamlBflıatllil79f18Dtw 1 _!atek!Uer1'11 lfln nrakı fenni- w teklif mektuplarını ihale stmtl • 
muciblnoe '* otel w lııonHrhol yap. mnaffö olmaf balaadaluaa blldl- ,..1nı Hmıe lraymalramlıp ve Emı- lan 20. 8. 938 cumarteıl güaü mt -,. 
tm~ ren yapı mllteabhidNli n1Uraamı s&- f ildUrlUIQnde ku blH dan evel kurumda tetekkill edecek 

2 - ~lne can bu binala· termni .. bluat yülaıek mimar veya :: na ıa m o ya r- komiıyona teılim eylemeleri prttır. 
rm inpat bedeli 84629,40 liradır. lnpat mGbendlıi olmuı nya. bunlar- 4 - lıtekliler resmi pzetenln 4 .- Ebil~e 20. 8. 938 cmnart:eel 

3 Bu inpatm muvakkat temilla· dan biri lle mUfterelren teldıf yapıp 1 5 936 3297 yıl ilah da 
1 

lflnü wt on ıkide Develi bava kuru-
tı &M;.zo liradır. mulra•eleyl birlikte iınsa etmeleri 11- d~ ed:: tallma~~e :S~e 9~ mu ıubelin~e ~pılacaktl!' .. 

4 _ Eblltme kapalı sarf muliyle nmdır. takvim 1ılma mlhaua ehliyet vesikası S - Talıplerın milteahbıtlik yap. 
98 prtnamealne tnflbn afuıtolun 7 - Teklif mektuplan 15 afuetoa ticaret oduı ftlilru t inat k tıklarma n ln ... ttan anlacbklarma 1500 (nal dmenlo ıhnacak yirmi betlncl perıembe cilni wt on· 938 ~es~ ~il saat 11 re kad~ tuptan mUhUr mum~ v~. fyice ı::.: dair veaikalariyle müracaatları uaa 
da belediye encümeninde yapılacak· komısyon reıalıiine makbuz mu.kabı . tılmıı adla birin l dd d __ , olunur. 5581 

!inde verllmit bulua-.caktır. c ma e e ı-~ı iye 
Anbn BllıslJHm1'm 1 

• m:. - Ebiltmeye cirme prt1an, pro- ı- Kapalı zarflarm ihunnda tek • ,an ve wtten bir saat evci komı.,on leled 1111111 Jlphnllrlk 
1 _ Fen ı,ıeri mUdUrUlğü ıçln alı· jeyo baib fUtlWDede yuılıdır. Uf me~un yuıl~da .bu ~fla- ~:":u": V:..':°C:1 =:ı·ı:.: Bej'felair Beledi~.. ı 

nacak olan (1500) çuval çimento>:a 6 - Proje ve diler evrak belediye nn tevdıınde ve pOlta ıle ıönderilme· edilmez. (2755) 5102 Beyphir'de yapılacak belediye bl· 
verilen bedel haddi ll)'lk ıöriilaDedi- muhuebeainden dört lira yirmi Uç ıinde taliplerin 2490 sayılı kanunun nuı inpatı (11108) lira (07) kunıt 
jinden açık eksiltmesi on gün UADI· kurut mukabilinde almabllir. sz. 33 ve 34 Unctl maddelerine harfi- Veteriner ahnacak muhammen bedelle kapalı sarf UIU• 
--... 7 - Taliplerin uaulü dairesinde yen riayet etmeleri Hl.zumu itın olu· tiyle eksiltmeye konmuttur. Muvak-
_,_ 1i ba.zırbyacaldarı teklif mektuplaruu nur. (2741) 5100 A,..hk Belı.,.. ~ ı kat teminat (833) Ura olup hüküıaet-

2 - Muhammen bedeli (2287,5) - ihale. cUnü eaat dokuza kadar beled. i· Münakasa ı·ıanı (65) lira ücretli belediyenin fenni çe tayin edilen banka mektubu da ka-
..1- in bir --'-b ··'--Lllin mesbahaıı ftterlnerllli münbaldir. bul d" . rauu. ) ye rayuet e - m DluatW • e ılır. Münakuaya ittirik edecek 
3 - Muvakkat teminatı <171

•
56 

de vermeleri ve müracaat hariçten va· Kutmı.._. Beledi"8inclen : Emekli nterlnerlerimi.zden talip 0 • talipler belediyeye Nafıa vekiletln-
liradır. kl olacaksa, keza ayııı saatten eni l - Kastamonu merkez kasabası ha- lanlarm vnaild ile müracaatları. Ha· den almmıı ehliyet veıikaaı ibru e-

4 - şartnamesini ıörmek iltiyen • Belediyeye ıönderilmiı bulunması lihazır harltuı eksiklerinin ikmali ni- riçten talip wkuunda harcirah veril· deceklerdir. Katt ihale 16. a. 938 
lerin her sün yuı ifleri kalemine ve ilin olunur. 5113 nlman yapılmall bu harita ile bera· aıez. 5480 Alı cünil saat 14 de Beytehir belediye 
ilteldilerln de 2C5. apta. -1 9di~8 cu. • ber 1/1000, 1/2000 mikyulannda ha- Bir arazöz ahnacak binasında yapılacaktır. Taliplerin 

snııo saat on buçukta be e ye eıı- Memlftel lllsflnısf Ullllh ritalarm tenbnl kapalı urf uaulü ile teklif mektupları ıs. 8. 938 puu. 
°:.en1ne mllracUtlan. (HiS) . • eblltmeye konulmuttur. S.P.. · o...mT9 Beledi79.U.. tesi günü saat 14 de kadar kabul tdi-
c 5495 Gümipne Vilayeti Daimi Enca.. 2 - Bedeli muhammen 3000 üç bin elen: lecektir. Postadaki vaki teahhUrat 

.....w- n lindan ibarettir. o.maniye belediyesi için bir buçuk muteber degildir. lnpata ait proje ve 
Kreolin asit sülfirik 

ah nacak 

1 - GilmOpne'cle yeniden yaptml• S - Muvakkat teminat 225 iki yüz ton au latiap edecek bUyOklUkte ve prtnamesinl g6rmek iıtiyenler biuat 
makta olan memleket lıutaneısinin yirmi bet liradır. maruf fabrikalar mamulltmdan bir Benehir belediye encilmeninne mll-
UçUncll kıenn lnpatt 29. 7. 938 tari- 4-Halibuır 36 adet paftadan iba· arodz atmacatmdan arod.zil olanla· racaatlan. 

5192 hlnd• itibaren yirmi cUn müddetle ret 1/500 mikyaamclaki harita nafıa 
ve kapalı sarf uıuliyle eblltmeye ko- veWetindedir. Evrakı saire ıuretlerl 
nulmuftm'. poıta ücreti ve masrafı aairesi ıönde. ADUra~· 

OtobUI itleri mldürlUP için 
1 - Jueolin ile (300) 

aha•c:ak (500) kilo -"" müddet " 
kilo uit sUlfirlk on bet 5 -

biltmere konulm&qt\11'· 
le~ ~ubammen bedelleri (392) li-

~..:_ Jlllftkkat teminatı (29,40) li

radır. e---·--'"i ,arımk iltipn • 
4 - ~..- .__.--a... " 

ı rin her sOa 1UJ lfled --
:teklllerin de (26) ağustos • gs8 cu • 

gUnll saat oa buçukta belediye en
~--: ... mtınc:aatlan. (2980) 
JDgmç&- 5492 1 

2 - lnpatm muhammen bedeli rilmek tartlyle taliplere gönderilecek 

Ekmeklik un alınacak 
Yoatat J .. cluma Ent Okula Komatanlıimclan ı 

Enalrm muhammen Enakın Çoiunun 'K. 7,5 
Fiyatı Azı Çoğu bedeli teminat 

Erzakm cinai 

Kuruı Sa. kilo kilo Lira Kr. Lira Kr. 
13 so ıeoooo 200000 27000 oo 2025 oo Ekmeklik un 

Yo.zpt Jandarma okul eratmm 1. t. 938 tarihinden 31. 8. 939 tarihine ka
dar bir senelik yukarıda mikdan yuılı ekmeklik unu &. 8. 938 tarihinden 
itibaren onbef cUn müddetle ve kapalı urf uaullyle ebiltrneye konulmut 
ve 22. 8. 938 puarteal cilntl Uıalei lcatiyesi icra edilecetinden taliplerin 88-
sfl seçen cilnch pey akçeleri ile birlikte Yo•ptta Jandarma okul satm al· 
ma komla)'ODana müracaat eylemelerL 5110 

Ekmek ah nacak 
Killlr J)iraldörlülla• ı 

E":1 JJı Çoğu Bedeli tik teminatı Saati Kırdırmanm ~lı:U Gilnil 
C elDek l45.aoG 193.000 K. 10 Kf. 1447 L 50 K. 11 Kapalı zarf 24. a. 938 

Bal balb yatılı orta okullarm mayıs 939 tonuna kadar ihti)'&Gları olan hu ekmek a. a. 938 tarihinden 
~-wl.a ,.mı fCkilde lmchrmaya konulmuftUr. Taliplerin teklif mektuplarmı 2490 aayıb kanunun 

itlhu'ell maddelerine ,are teklif ve teminatlarını huırlıyarak verme lerl Ye teraitl 81renmek ilsen de her 
sı ua ~...:=:: mlracUt etmeleri ve belli cUn ve belli Natlerde kırdınmya ıelmeleri lllıı olanur. 
c18 ,,.__. ~3017) SMS 

Elektrik malzemesi alınacak 
._,_.. Belı.,_ Elektrik Ek.Utme biau : 
1 - Berıama belediyesinin elektrik tesisatı için ataiıda yazılı malzeme 

kapalı sarf ıuullyle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuıtur. 
Grup No. Lira Teslim mUdcletl 

1 Lokomobiller ve teferruatı 19,360 10 Ay 
2 Tranafonnatör ve jeneratörler 6,250 9 
3 Alçak tevettür tevzi pbekeal 5,498,50 4 " 
4 Tahtelarz yüksek tevettür kabl01u 2.SlO 4 " 
5 Tem tabtolan 2,950 

9 
" 

6 l.zalatör, ıiperi saika. ılgorta v. 1. 2,998 4 • 
7 Kabalar 1,422 9 .. 
8 Potreller 6 700 4 • . .. 

2 - Bu ite ıirmek iltiyenler puplara alt tarifname ve fennr prtname. 
leri belediyeden mtlracaatla puaau olarak alınır. 

S - ihale 2490 •yılı lraaanan Sl bici maddesi mucibince kapalı arf 
uauliyle 18. 1. • tarihine r•tbyan pe1fembe giinU wt onbqte ve her 
grup uruı ile ihaleleri belediye enctlmeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Mü0 a""'1,. ~ teklif mektuplarmı ıs. a. 938 perpmbe 
gilııll wt 14 de bet.. belediye rl,aaetine vermeleri Jbnndır. Postada ftld 
olacak gecikmeler nuan ltlhare alm'"ls 

5 - Ekalltmqe slnnek lltlJenler her bir crupun muhammen tutanınD 
% 7.S nt.betlncle muvakkat teminat ibru eylemeleri liznndır. 

Talip olmalarm ltba tekli ve terait dahilinde yevnıü mezldlra kadar .a. 
racutları nJllmt wlmondt Jaaar bella...,.ları u 



İştahsızhk - Hazımsızhk - Şişkinlik 
Ekşilik - Gaz - Dil Pashğı - Barsak 

Ataleti - İnkıbaza karşı 
HASAN MEYVA ÖZÜ KULLANINIZ 

•• •• 

HASAN GAZOZ, OZU 
Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas frtnk üzümü, si

nalko, şeftali, muz, kaysı, armud nevilerinden olup toz halinde ve şekerli
dir. Bu mcyvalarm özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 
kullanı§b olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 
kullanılma 1·tadır. 

Yazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serinlemit 
olurlar hem de mide, bağırsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tutarak 
sıhhatlerini korurlar. 5443 

25 - 40 - 60 - 100 kunJftur. 

Lokanta ve Gazinocular1n 

nazarı dikkatine ! 
Fabrikamızın BAŞKURT markalı 

yerli mamulllımızı görmeden : CA· 
TAL, KASIK ve BICAK takım· 

ıır1nızı almayınız. 
Bütün mallanmız heaı kalite itibarile 

4 vruptanmkinden daha yüksek ve hem 
~e fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara sah• merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 

( Müsabaka imtihanı ) 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 

ı - Bankamıza milaabaka ile cıo) milfettit namzedi alınacak-
tır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yük· 
sek İktısad ve Ticaret okullarından ve yahut Hukuk Fakültesin· 
den veya bunların yabancı memleketlerindeki muadillerinden dip· 

lomah olmak liznndır. 
3 - Müsabaka 7, 8 ve 9. Eylül. 938 gi.inlerinde Ankara ve latan· 

bul T. C. Ziraat Bankalarında yuı ile yapılacak ve kazananlar 
Teşrinievvel içinde sözlü bir imtihana tlbi tutulacaktır. . 

4 - Müfettiı namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerhkle· 
rini yapmak üzere ayrılan müfettit ve müfettit namzetleri asker· 
likten avdetlerine kadar maapız mezun sayılırlar. 

Müfettit namzetleri iki aenelik bir stajdan sonra müfettitlik 
imtihanma tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa (ı7S) lira aylıkla mü· 
fettişliğe terfi ettirileceklerdir~ (Yeni kanunumuz mucibince Ban· 
kamız memurları da tekaütlük hakkını haizdirler.) 

5 - İmtihan programı ile sair prtları gösteren matbualar An· 
kara. İstanbul ve hmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir 

6 - İstekliler, aranılan veaikalarm asıllarını veya noterden tas· 
dikli suretlerini bir mektupla Ankara•da Türkiye Cumhuriyeti Zi· 
raat Bankası Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek su· 
retiyle müracaat etmelidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikalı· 
rın en geç 24.8.938 tarihinde teftit heyeti Reisliğine gelmit olması 

(2397) 4S70 
meşruttur. 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

! O R M A N C 1 F L 1 G ti - -- -- -- -- -§ Keçiören gazinosu ~ - -- -= Temiz hava- Fevkalade manzara = - -- -:= Geceleri sabaha kadar açık bulundurulan guinomuzdan muhterem E: = halkımız her suretle memnun kalacaklardır. = - -- -- -
~ Mntazam servis Ucuzluk ~ - -- -= Dönüt için her zaman otobüs mevcuttur. Radyo gramofonun en = - -E: güzel plakları müşterilerimizin emirlerine amadedir. Dana için ·ay- := = rı ve mükemmel bir salonumuz mevcuttur. = - -= S647 MUDURİYET = - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;:;:: 

İnşaat yapanların nazarı dikkatine : 
Göl batı tuğlalarının en eyi cinsinden mühim mikdarda mevcuttur. Kre

di ile de satış yapılır. İnşaat yaptıranlarm bir defa aatı§ yerimiz olan An· 
kara'da Yenihal kartısında 3 No. lu Destici dükkanına müracaatları men-
faatleri icabındandır. Telefon: 1620 5477 

Kültür Bakanhgı 

Kapah zarf usuliyle yapı illnı 
Kültür Bakanhimdan : 

ve BAGI 
sayesinde 

Bir çocuk gibi korkusuzca 
kotar, atlar, ata ve bisiklete biner, kürek çeker, teaia 
oynar, dans eder, günet banyosunu alır ve bütün apor 
hareketlerinize rahat ve nete ile devam edebilininiz. 

ı - Eksiltmeğe konulan iş: Anka
ra'da Hamamönünde yapılacak orta 
okul inşaatı ve tesisatıdır. Keşif be
deli 325.604 lira 89 kuruştur. 

2 - Eksiltme 26 ağustos 938 tari
hinde, cuma günü saat 11 de kültür 
bakanlığı orta öğretim genel direk
törlüğünde kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

F EM i L ve B A G 1 Artık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur. 
O kad~r pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altında bile sczil

)1.. mez, kullanan kadın mevcudiyetini katiyen anlıyamaz. 

3 - İstekliler, eksiltme ,artnamesi 
ve buna ait müteferri evrakı 16 lira 
28 kuru' bedel mukabilinde kültür 
bakanlığı orta öğretim dairesinden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (16744.20) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafıa vekaletin· 
den 1938 senesi için yapı müteahhitti· 
ği vesikası göstermeleri ve bir defa 
da yaptığı en büyük, buna benzer bir 
işin bedelinin 200.000 liradan az ol
maması ve müteahhidin diplomalı mü
hendis veya mimar olması veya bun· 
lardan biriyle müştereken teklif yap· 
ma•ı ve mukaveleyi birlikte imza et
mesi lizımdır. 

S - İsteklilerin teklif mektupları· 
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar orta öğretim dai· 
resine getirerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
mcleri lciznndrr. Posta ile gönderile
cek mektupların aynı saate kadar 
gelmit olması ve dıt zarfm mühür 
mumu ite iyice kapatılmıı olmuı ve 
taahhütlü olarak gönderilmesi prttır. 
Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (29S8) SS26 

' ... -
Zo i·ler 

Zayi - Adımı tal'}'an tatbik mü· 
hürümü kaybettim. Yeniaini kazdıra

cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Emine Emrem S622 

Zayi mühürler - Çankaya kazası
nın Karakusunlar köyünün resmi köy 
mühüriyle muhtar Oaman, izi Hüse
yin ve Tevfikin §Bhai mühürleri kay· 
bolmu9tur. Mezk\\r mühürlerin yeni
leri yaptmlacağmdan bunların bük· 
mü kalmadığı ilin olunur. 

Karakusunlar köyü ihtiyar heyeti 
namına muhtar Osman Ipk S623 

Zayi - Ankara nüfus dairesinden 
almıt olduğum nüfus cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskiUniıı 
hükmü yoktur. 

Ahmet Mithat Yağcıoğlu S625 

... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - -- -5 Dr. Basit Ürek 5 - -- -- -= Cebeci Merkez Hutaneai : - -- -

FEMİL 
FEMİL 

ve B A u 1 Mikrop yuvası olan esiri usul bez ve pamuk tamponların Bayanların bütün 
""' hayatlarına mal olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarının önüne geç-

Ve 8 A G imiştir. 
Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti Bayanların (Aylık temizlik) terinde yalnız FEMİL ve BAOLARINI 

tükran ve takdirle kabul etmiştir. Sıhatile alakadar olan her bilgili bayan her zaman ve her yerde 

F E M i L ve B A G 1 N 1 
Candan gelen bir sevgi ile kullanır. FEMİL her eczahane ve büyük ticarethanelerde daima bayanları· 

mızın hizmetine hazır bulunur. 5644 

' . 
Harita Umum Direktorlu"'u ........ ~ . ~ 

.~ .. . 

llrfolrlf memaru 111 .... 
Harta Genel Dinıktörlüjünden: 
l - Ankara'da Harita Genel Direk-

törlüiüne ıehri ücretli ıo kartoğraf 
memuru alınacaktır. 

2 - Aranan evsaf ıunlardır: 
A) Türk tabası olmak 
B) Aakerliğini yapmıı bulunmak 
C) Yqı otuzbeıten yukan olma· 

mak 
D) Orta mektep tahsili gönnüı bu

lunmak 
E) Hüsnühal ft ablik sahibi olmak 

(devlet memuriyetinde istihdama mi
ni hali bulunmamak) 

Muhtelif tamirat yaptırllacak : 
lametpap Kız Enstitüsü .Direktörlüiünden: 

ihale Mınalrlnlt "lemtnat X.,lf m11rtan 
Saati ve gün Lira kuruş Lira kuruş Nev' i 

----- - -- --------
ıo 30.8.ı938 ıss 00 2503 50 İametpa§a Kız Enıtitüsü 

Salı dahilinde yapılacak muh· 
telıif tamirat. 

ı - Yukarıda yazılı tamirat 30.8.1938 sah günü saat onda Ankara Okul
lar Sağıımanlığında toplanacak Okullar Satın Alma Komisyonu tarafın
dan açık eksiltme suretile talibine ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat ihale saatından evvel ismi geçen Sağıımanlık 
veznesine yatırılmalıdır. 

3 - Talipler bu nevi itleri yapmala aellhlyettar olduklarına dair bel
gelerle birlikte komi,yona ceJmelidirler. 

4 - ltbu tamirata ait ketif ve tartnameyi görmek istiyenler her gün 
İsmetpa§Cl Kız Enstitüsü Direktörlüğüne ba9vurabilirler. (3064) S636 

F) Yapılacak muayenede sıhati tam ------------------------------
olmak 

G) Harita tersim imtihanında mu
vaffak olmak 

H) İmtihan Ankara•da Harita Ge· 
nel Direktörlüğünde yapılacaktır. 

İ) Taliplerin ıs eylQl 938 tarihine 
kadar müracaat etmeleri 

J) İmtihan ve sair husuaat için 
Harita Genel Direktörlüğü kartoğraf 
ıubcsi direktörlüğline müracaat etme-
leri. (3008) S628 

ULUS- 19. uncu yıl. - No.: 6120 

lmtiyu Sahibi 

Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Neıriyatı idare Eden 
Yuı lfleri Mildiiril 

Mümtu Fail& FENiK 

ULUSBunneftıANKARA 

Satdık evli Bağ 
Anlrara Defterclarlıimdan: 

Mevkii Cinai Kapu Miktarı Muhammen bedeli 
No. M~. Lira K. 

Dipozito 
Lira K. 

Ayrancı Evli bağ ı28 487ı 700 00 S2 50 
Hududu: Şarkan ayrancı oğlu timalen Lütfiye garben Hacı Hasan ce• 

nuben Muhtar Orer. 
ı - Yukarda cins ve evsafı muharrer evli bağ açık artırma suretiyle 

satılıktır. 

2 - İhale bedeli nakden ve pe,inen ödenecektir. 
3 - Artırma defterdarlıkta müteıekkil utıt komisyonunda 3ı-S.938 

çartamba günü saat ıo da yapılacaktır. (3037) 5629 

Yulaf ahnacak 
Emniyet Müdürlüfünden: 

Miktarı Muhammen fiatı Teminatı evveliyesi 
Cinsi Kilo Kr. San. Kr. Kr. İhale günO 

Yulaf 62S20 7 00 329 00 29-8-938 pazartesi gii· 
nü saat ı2 de 

Yukarıda mikdarı yuılı Yulaf alınacaktır. İsteklilerin gösterilen gUO 
ve scıııAtte teminatlariyle birlikte eamiyet müdürlüğünde toplanacak komir 
yona gelmeleri. (306S) 5637 

5 iç Haatahldan mütehauısı 5 
'-
_________ _,, - -

- -- - • • 
H ALK YEN 1 SiNEMALAR 

..--Dr. KAMİL GÖREN---.. 
Şitli Çocuk Hastanesi Röntgen Mütehuınn 

Beyoğlu Taksim, İstiklil Caddesi (Oskeperan Apartımanı No. 1) 
Mavi köte Ustü Telefon: 40ı23 

Pazardan batka her gün saat ıs den 19 a kadar 
Portatif RONTGEN vardır 

Dr. SAADET KAMiL GOREN 
Emrazı intaniye Haataneıi R6ntgen Miltebuusı 

·-- Kadıköy Röntıen AP.Brtımanı No. 1 - Telefon 60149 --~ 

: Her ,On hntalarmı Yenipbiı : 
5 Me9rutiyet caddesi Urek apartı· 5 
5 manında saat 15 ten sonra kabul 5 
: eder. Tel: 1694 5 - -., ...................................... ,. 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nimune Hastanesi Cen-alai Şefi 
Her gün aaat Uçten sonra evinde 
baatalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartrmanr No.9 D.5. 5299 

BU GECE ........ L. 
BU GUN BU GECE - -BEYAZ MELEK - - İki büyük film birden - -Simone Simon - - 1 - HUDUT HA YDUTLAkı - -- - 2 - İNTİKAM YUMRUCiU Gindüs iki film birden - -- - Seans uatleri 

l - BEYAZ MELEK - -- -- -2-BUYUKASK - - 2.30 • 4.30 - 6.30 Gece Z1 de - -Seanslar - - Ayrıca - -2 - 5.45 Gece 21 de - - 11 ve 1 de ucuz matine"leı - -- -Aynca - 11,30 U cm matine - - Fiatlar -· -Fiatlar: BALKON 20 SALON 15 .,, .... ,. BALKON 20 • SALON 15 

BU o:e:cıı: SAAT 21 DE AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

UÇ MODERN KIZ 

Bq Rolde : DEANNA DURBİN 


