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Ulua .Baumevi 

çan.kın caddesi, Ankara -Telgraf: Ulus-Ankara -TELEFON 
Başmuharrir 1371 

?. nci .aylada 

Akdeniz kıyısında Franko 
krtalarmm vaziyeti 

5. inci aaylada 

Cumhuriyetçilerin kararı : ACUSTOS 
1 9 3 8 - Fransızca An.tara 1063 

Yazı iıleri 1062-1063 
fdare miidürlilğii 1061 

ADiMi% ANCIMl'XC>IR. 
Toprağı adrm adım müdafaa 

edecekler ! 
SKURUŞ . Atölye l064 

Hatay' da mebus 
• 

İkinci müntehipler 
• • 
ıçın seçım bitmek üzere 

Hatay halkı, mebuslarını 
30 Ağustosta se(ecek 

Antakya, 12 a. a. 
Anadolu ajansının 

hususi muhabiri 
bildiriyor: Kayıt 

muamelesinin ik • 
mfilinden sonra i
kinci derece mün · 
tehip namzetleri · 
nin müracaatları i
çin tayin edilen 
müddet zarfında a· 
levi ve rum orto-
doks cemaatlerin -
den başka diğer ce
maatlerin namzet 
~dedi bu cemaatle
re isabet eden mik-

gün istifa ettiğin

den Antakya'da a
leviler içinde de 
müntehibi sani in -
tihabatı yapılma -
sına lüzum kalma -
mıştır. İskenderun 
alevilerinden iki 
namzet fazla var -
dır. Bunların da 
yarın istifa ede -
cekleri öğrenilmiş
tir. 

Bu suretle yal
nız rum ortodoks 

ccınaati için 19 a
ğustosta i k i n c i 
müntehip intihabı 

tarı tecavüz etme- yapılacak, 20 ağus-
digv inden, bunlar u- k d d . b.. ol .. .. t pl h t I l tosa a ar a me-aulü ve .. hile ikinci K t amele•i irin •erım ur arının onune o anan a ay ı ar b etl . . ::ı: ayı mu :J' :J' us namz erının 

müntehip olarak 1 k b l ·ı k · ı müracaatları a u edı ece tır. Mebus ar otuz ağus-
aeçilmiş addedilmişlerdir. 

13 t bu tosta sedleceklerdir. Antakya alevilerinden fazla olan namze • ::ı: 

Kaybolan 
kazançlarımız 

F. R. ATAY 

Ekonomi Bakanlığında bir tu
.;- .tücl büroau te.tekkül etti. 
Tetkiklerle meıgul. O kadar bat
langıçtayız ki Türkiye'nin tu -
r-izmden gerçekten fayda göre • 
ceğine eveli kendimizi inandıra
cağız. Zira böyle bir inamı her
kese malolmadıkça, turizmin in
kiıaf ına ait büyük masrafları ka
bul ettirmek imkansızdır. 

Japon diplomatlar1n1n İstanbul' da yapllklar1 

loplanh hakkında ~in ajansının bir haberi 

J on diplom ti rı ne 
gibi şeyler görüşmüıler ? 

Tokyo, 13 a.a. - Şekiai Çin ajansı, qairdaki haberi vermekte
dir: Bundan bimaç gün evel, Japonya'yı Balkanlar'da ve Yakın 
Şark'ta temsil eden japon diplomatlan arasında lstanbul'da yapı
lan konferansa burada büyük ehemiyet verilmektedir. 

• • 
seçımı hazırlığı 

il 

Alman a.kerleri bir geçit resminde 

Almanya' da askeri hazırllk 
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Hazırlıklar 
her yerde 
endişe ile 

İngilizler Fransızlar 

karşı landı 
teşebbüsler yaphlar 

Almanya bunların manevralardan 
ibaret olduğu cevabını 

• 
verıyor 

Londra, 13 a.a. - Havas muhabirinin öğrendiğine göre, Al
manya'nm askeri hazırlıkları hakkındaki haberler üzerine, İngi
liz ve fran&1~ diplomatik mümessilleri, bu hazırlıkların mahiyeti 
ve hcı.~ik nedefleri hakkında bazı tahkikat yapmak mecburiye
tinde kalmıılardır. 

1 ktisat vekili geliyor 
latanbul, 13 (Telefonla) - Şehri

mizde bulunmakta olan İktısat Vekili 
B. Şakir Kcsebir bu akşamki trenle 
Ankara'ya hareket etti. 

Almanya tarafından verilen 
cevaplar, bu harekatın manevra-

(Sonu 7. inci sayfada) 

Hariciye Vekilimiz 
• 

lslanbula gitti 
Hariciye Vekilimiz doktor Tevfik 

Rüştü Aras yanında, bir müddetten· 
beri memleketimizde bulunmakta o
lan Paris Büyük Elçimiz B. Suat Da
vaz olduğu halde dün akşamki ebp
resin arkasına bağlanan huswıi bir 
vagonla lstanbul'a hareket etmiştir. 

Turizm, bir döviz İ•tilılali •a· 
nayiidir. Bu aanayie ait işletme 
•İstemlerini iyice kavramak. ve 
bahusus, bu sanayiin kazançla
r-ma ait raka.mlan mütemadiyen 
neşı cd··~k vatandatlarnnrzı gıp· 
talandırmak lazım. Bu rakamlar
dan itte biri: Her sene lrak'tan 
yazı geçirmek için 7000 aile çı
kıyor. lrak'ın iklimi değifDliye
ceğine, ve milli servet inkipf e
degeldiğine göre, bu adet sene
den seneye artacaktır. lrak'm ta
bii sayfiyesi latanbul'dur. Lutfen 
latanbul'a 7000 ailenin kaçı düt· 
tüğünü tahkik ediniz. 

Bu konferan.ta görütülen mev \ 
zular hakkında muhafaza edilen 
ketumiyete rağmen, iyi haber a
lan mahfili-dan._ öğrenildiğine 
göre, konf er anıta ---çol(l>u~ ._ 
liemıy~t mesel• mevzuu ba-

Sovyet mançuko hududunun tahdidi 

Hepsi Lübnan'a doğru akıyor. 
Lübnan dağları serin olursa .d~, 
uzun müddet yaşadığımız ıçı.n 
biliriz, memleket lıtanbul'un bır 
çok imtiyazlarından mahrumdur. 
!Jahuaua deniz, kaynar sıc~ar 
•çindedir. Fakat Lübnan tunzm 
lanayiini eyice tanzim etmiıtir. 
Bağdat'ta bulunan bir kimse, da
ha yaz yaklaıırken, kapısından 
İçeri prospektüslerin fiyat ve ra
hat reklamlarının atıldığını gö
liir. Bundan batka adam baıma 
aidi, gelit 50 türk lirasın;a >:_ol~u 
bakli imkanı temin edılmıttır. 
itte bilhassa bu yolculuk parası
dır ki ıraklı aileyi İstanbul' a g~~
bıek hususunda ıiddetle tereddu
de dütürür. Sonra lstanbul'da ne 
'bulacağından emin değildir. O -
t~Ueri bırakınız, çünkü .onların 
f 1Yabna pek yakında mılyoner
ler bile yaklatmıya muvaffak 
0 1anuyacak, fakat pansiyonl.ar, 
Yahut, pansiyoner kabul edebı~e
cek evler için hiç bir hazırhgı
ll'lız yoktur. Her gelen sokak t4:1-
laUarının tuzağına düımege 
lrlahkumdur. 

O halde bizim ilk etüt mevzu
llırıuz lstanbul'a gelmesi lazım 
telirken gelemiyen seyYah grup· 
larrna iit olmalıdır. Varna'nın 
reklamlarından birinin ne oldu
İunu bilmem bilir misiniz? Var-

( Sonu 7. inci sayfada) 

his edilmiıtir: 
l. _ Japon diplomatları, nezdi~. -

rine tayin edilmiş bulunduk!arı h~
kümetler üzerinde, Japonya nın Sı -
yam hükümeti üzerinde evelce yap
tığı gibi, ya antikomintern. pakta d.~
hil olmak ve yahut başka hır te~hhut 
almak suretiyle japon leht~rı bır. po
litika kabul etmeleri için şıddetlı te-
sir icra eyliyeceklerdir. . . 

2 - Japon diplom~tları,A gayrı mı~
li ve japon lehtarı bır efkarı umumı
ye hazırlamaları için.. ~ulu~dukları 
memleketler gazetelerı ıle aJansları-
nı ele geçireceklerdir. 

Biri diplomatik diğeri prop~ga~da 
yollu bu iki nevi hazırh.k n~t;cesın
de Sovyet ve Çin sedlerı yı ı ır yı : 

1
, Asya'nrn zaptı hakkındakı 

kı maz, . d 
bü ük tanaka planı, ıapon or usu?un 

Y Ş k Anadolu ve Balkan üze-
Yakın ar • k 1 dan . .. "mesine lüzum a ma ' 
rıne yuru 
tahakkuk edecektir. 

Macaristanın 
si lôh lanması -
Macarlar'la küçük 

antant arasında 
müzakere yapıhyor 

Budapeşte, 13 a.a. - ]yi ha:~er alan 
balardan öğrenildiğine gore, Ma-

me~ • ı'l"hlanma hakkının tanın-
carıstan ın s "' 1 . 

k .. "k antant memleket erın-
ması ve uçu . . . t' 
d k. macar ekalliyetlerının vazıyc ı-

e ı ·1 · h . b'r hal suretine raptedı mesı u-
nın 1 kil "k n 

1 da Macarirtan ile çu a • sus arın w • 1 
tant arasında müzakerelere ~aahyet e 
devam olunmaktadır. Mamafı~, -~la-
h

. tl' mahfillerde temin edıldıgıne 
ıye 1 • H t' .. bu müzakereler, Amıral or ı-

gore, . d d" nin Almanya seyahatın en onme-
k .. "k antantın konferansinden ve uçu 
(Sonu J. aacD sa1fada) 

Japon büyük elçisi 
temaslara başladı 

Sakalin adasında hudud kapatıldı 

Atlarını •İper alan .avyet cukerleri bir manevra e•ncuında 
Tokyo, 1 3a.a. - Domei ajansının 

öğrendiğine göre B. Şigemitsu, daha 
şimdiden Mançuko ile sovyet arazisi 
arasındaki mUnaziunfih mıntaka hu
dudunun tahdidi komisyonunun te
şekkül tarzına ve mesaisine müteallik 
olan bütün meseleler hakkında B. Lit
vinof ile görü§llleğe başlamıştır. 

Sakalin hud.u'au kapatıldı 

Tokyo, 13 a.a. - Domei ajanıından: 

Romanya'da yeni 

idari te_şkilôt 

On mınlakada birer 
kıraliyet mümessili 

olacak 

Çin'd~. b~tün .tal~beler lı~r~a h'!':r.ırlanmaktadır. Yukarda bir Çin 
unıver•ıte•ı talebe•ının nl§an talimlerini görüyoraunıu 

Bir japon fırkası 
bozguna uğratıldı 

Cinliler Sanghay' a hücum elliler 

Hungmei 
tarafından 

şehri çin kıtaları 
geri ahnmak üzere 

Hankov, 13 a.a. - Şansi vilayetinin cenubunda faaliyette bu
lun~n Ç~n kuv~leri a~iren. mühi~ bir zafer kazanmıılardır. Yan
fU tımalı garbııınde Çınıuı mevkıınden itibaren garp istikametin
de ilerlemekte bulunan 108 inci japon fırkasına mensup kuvetler 
Çin kuvetleri tarafından tevkif edilmit ve birçok günler deva..; 
eden tiddetli muharebelerden sonra japon kuvetleri tamamiyle 
mağlup edilmittir. 

Sakalin adasında japon ıeyyahların
dan mürekkep bir grup üzerine sov
yet hudud muhafızları tarafından a -
teş .ed~lmeAsi ~zerin~ bu ada~~ budu ~ mıu:ıya'da. ~abu: edilen yeni teıki- Bu .muharebelerde 1500_ japoj lükte 200 otomobil, 7 siper ha. 
du ıhtıyatı hır tedbır olmak uzere ka İ lata aıt tafaılatı üçüncü NY.famızda aakerı telef olmut ve 40 esır alın- van topu, 30 hafif mitralyöz 300 
~tılmııtır. bulacakamız, mqbr. Çinliler muhtelif büyük (Sonu 7. ıncı sayfad;) 
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Tahsil ve kültür 
Yüksek tahsil müesseselerini dolduran talebelerin büyük bir kısmı 

iç.in tahsil bir vasıta değil, gayedir. Muayyen bir bilgiye sahip olmak 
ve umumi kültürün kapılarını kendisine açacak anahtarı bu suretle 
ele geçirmek maksadiyle tahsil edenler yanında, gençlerin ne kadar 
çoğu mektep sıralarını sırf memuriyet kapılarını açacak bir diploma el
de etmek için aşındırırlar. 

O diploma bir defa elde edildimi, artık her şey bitmiştir. Nefretle, 
tiksine tiksine okunmuş kitaplar bir kenara atılır ve kendi tabirlerince 
hayat- fakat ne kadar silik, sönük ve renksiz bir hayat - başlar. 

Pek çok kimselerin, ellerindeki diplomaların işaret ettiği ihtisas şu
belerine en aykırı sahalarda çalışmalarına neden şaşmalı? Esasen o 
tahsil şubesine, kimbilir hangi hadiselerin sevkiyle, zerre kadar ilmi 
bir alaka ve istidadın tesiri olmadan sürüklenmişlerdir. 

Üniversite imtihanlarında en ziyade fire verenin Hukuk Fakültesi 
olmasında da bu zihniyetin rolü aranmalıdır. 

Ekseri lise mezunlarının nazarında hukuk, muayyen bir istidada 
ihtiyaç göstermiyen, en muhtelif memuriyet kapılarına yol açan en 
kolay ve umumi bir tahsil branşıdır. Derslerinin mevzuuna karşı hiç 
bir alaka duymadan sırf imtihan vermek maksadiyle çalışanlar arasın
da ancak en zekilerin muvaffak olması tabii görülmelidir. 

Kendi ihtisas sahalarında bir gölge olmaktan kurtularak ön safa ge
çenlerin hepsi, tahsili ancak bir vasıta olarak telakki etmiş ve diploma
lannı aldıktan sonra asıl büyük ve evrensel kültürün mektebine deva
ma başlamış olanlardır. 

Tahsilde, derslerin mevzuunu hazmettirmek kadar, talebede bu 
mütalaa ve tetebbu hevesini bir ihtiras haline getirmek gaye olmalıdır. 
Bu seviyeye erişen gençlerin sayısı ne kadar çoğalırsa, o neslin umu
mi kültür seviyesinin o derece yükseleceği muhakkaktır. 

Yaşar Nabi 

Bursa lisesinde ~ifle 
tedrisat yapılacak 

Bursa vilayetinin orta tedrisat va
ziyetini tetkik etmek üzere, orta ted
risat umum müdürü B. Avni bundan 
bir müddet evel Bursa'ya gitmişti. 

B. Avni bu husustaki tetkiklerini bi
tirmiştir. Yakında Ankara'ya dönerek 
hazırlıyacağı raporu vekalete takdim 
edecektir. 
Öğrendiğimize göre mektep ihtiya

cını karşılamak ve mektepsiz talebe 
bırakmamak için Bursa lisesinde, öğ
leden evel bir kısım ve öğleden son
ra da başka bir kısım talebe okutul
mak suretiyle çifte tedrisat usulü tat
bik olunacaktır. Bundan başka yeni, 
büyük ve modern bir binada bulun -
makta olan Bursa ilk okulunun da, 
ilk okul talebesi için yapılan tedrisat 
öğleye kadar bitirilecek ve bina öğ
leden sonra orta okul talebesinin is
tifadesine bırakılacaktır. Bu suretle 
Bursa yeniden bir orta okul kazan
mış olacaktır. Bursa'daki diğer orta 
okullara da yeni şubeler ilave oluna
rak ihtiyaç hemen tamamen önlenmiş 
olacaktır. 

Tüm amiral Şükrü Okan 
İstanbul' a gitti 

Birkaç gündenberi Ankara'da bu
lunmakta olan donanma genel komu -
tam tüm amiral B. Şükrü Okan dün 
akşamki trenle İstanbul'a gitmiştir. 

Diş ticaretimız Trabzon'da modern 
Kliring hesapları bakiyeleri ve bir hastane yapılacak 

kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban

kası'ndan alınan hesap hulasalarına 

göre 6.8.1938 tarihindeki kliring he
sapları bakiyeleri ve kredili ithalat i

çin Cümhuriyet Merkez bankası'na ve

rilmiş teahhütlv yekQnları: 

C. \tvel: 1 
Türkiye Cüıuhuriyet Merkez 

Banka:;ındaki kliring hesaplar.ı 
borçlu bakiyelri 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya 7.191.500 

Avusturya 639.900 

Belçika 11.000 

Çekoslovakya 3.288.000 

Finlandiya 469.700 

Fransa 3.263.500 

Holanda 1.017.100 

İngiltere 10.025.600 

İspanya 318.600 

İsveç 2.738.300 

İsviçre 883.300 

Lehistan 149.800 

Lt~!lya 26.200 

M~ ~,ristar. 1.249.500 

Noneç 765.400 

Romanya 1.191.300 

s.s.c.ı. 1.273.500 

Yugoslavya 397.100 

2etvel: 2 

Kredili ithalat için Cümhuriyet 
Merkez Bankasr'na verilmiş olan 

teahhütler yckünları 

Memleket 

Resmi 
daireler 

T.L. 

Hususi 
ıahıslar 

T.L. 

Yek<ln 

T.L. 

Almanya 16.880.594 10.112.704 26.993.298 
Avusturya 17.714 161.872 179.586 
Belçika 17.094 17.094 
Çekoslo. 473.298 581.446 1.054.744 
Estonya 20.540 20.54-0 
Finlandiya 175 2.933 3.108 
Fransa 43.682 270.612 314.294 
Hol anda 60.675 63.508 124.183 
İngıltere 785.922 595.707 1,381.629 
İspanya 27.764 10.300 38.064 
İsveç 1.772.073 232.164 2.004.237 
İsviçre 28.423 193.927 222.350 
İtalya 13.106 205.845 218.951 
Letonya 19.998 19.998 
Macaristan 461.883 117.356 579.239 
Norveç 1.610 16.576 18.186 
Lehistan 293.462 16.049 309.511 
Yugoslavya 12.776 18.285 31.061 
·11.U1anıstan 1.054 38.538 39.592 
h.'\C.1. 94.777 94.777 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yazrlı 
krcdilı ithalatın vadelerine göre 

vaziyetleri 

Memltket 

Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D.114. 

6 aya kadar vadeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

T.L. 

2.003.618 
1.113.797 

T.L. 

5.543.267 
1.839.783 

Daha uzun veya ba~ka vadeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

T.L. 

14.876.976 
2.870.&ZO 

T.L. 

4.569.437 
837.744 

Cetvel: 3 
Muhtelif memleketlerin Merkez 

Bankalarrnda tutulan kliring 
hesaplarrndaki alacaklarımız 

Memleket 

Estonya 
İtalya 
Yunanistan 

Miktar T.L. 

"'2.000 
3.299.100 

91.900 

Uşağın tütün 
rekoltesi 

Uşak, 13 a.a. - Uşak'ın geçen sene 
tütün rekoltesi 225.000 kilo idi. Satı

lamıyarak İnhisarlar ambarır.da kalan 
90.000 kilosu, bu hafta içinde Uşak'a 

gelen üç tüccar tarafından ç.:>ğu satın 
alınmıştır. Zürra çok memnundur. 
Yeni senenin mah11ulü geçen seneye 
nisbetle bir miktar azdır. Fakat hava
lar oldukça kuraklık devam ettiğin
den mahsul çok nefis yetişmektedir. 
Bu mahsulün çok iyi bir fiyatla satı
lacağı kanaati umumidir. 

Yeni Elazığ Nafia müdürü 
Gaziantep nafia müdürü üçüncü sı

nıf ba§ mühendis B. Şükrü Taylan 80 
lira asli maaıla Elazığ nafia müdürlü
ğüne tayin edilmiştir, 

...................................................... 

1 

Çocuklarınıza açık hava, gü- i 
neş, temiz su, bol neşeyi an- i 
cak Çocuk Esirgeme Kurumu 1 

i yüzme havu2:u:1da verebilir-
i sınız. ...................................................... 

Bazı kelimelere halkrn ağzr bir 
türlü alışamıyor, vesselam! Birkaç 
ay evci yeni çıkan bir mecmuanın 
ismini haykıran blyiler hep ''Mode
ren Türkiye" diyorlardı. Her halde 
hatalarım ta~hih eden olmuş ki şim
di ittifakla kelimeyi "moderin" di
ye telaffuz ediyorlardı. 

GeçenleI"de bir akşam, Atatürk 
bulvarrnrn açık hava kahvelerinden 
bırinde oturan birkaç ahbap, bir re
çel tabağınrn etrafrnda sinekler gi
bi, bu kalabalrk masalarrn civarrn
dan ayrılmıyan müvezzilerin dur
madan "moderin" diye haykırmala
rına sinirleniyor ve yanlarrndan her 
geçen gazeteci çocuğa oğlum ona 
''modern" derler diye ihtar ediyor
lardı. Çocuklar bir müddet bu ihta
ra itaat etmek istiyerek telaffuzla· 
rınr tashihe çalr§ıyor, fakat sonra bu 
işi pek güç bulmuş gibi yeniden 
''moderin" !erine başlıyorlardı. 

Sinirli bir dost, ~u kelimeyi işit
memek için ellerindeki mecmuala
rın hepsini alacağım geliyor, di
yordu. 

Fakat her millet yabancı kelime
leri kendi lisanının jenisine göre a-

Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekale
ti, Trabzon'da 200 yataklı modern bir 
nümune hastanesi inşasına karar ver
miştir. Bu münasebetle hazırlanan in
şaat ve tesisat projeleri hazırlanmış
tır. Trabzon nümune hastanesi 739 
bin liraya malolacaktır. 

Sıhal vekaletinde yeni tayinler 
Sıhat ve İçtimai muavenet müfet

tişi Doktor Fuat Şahinler, vekalet si
cil ve memurlar muamelat müdür mu

avinliğine tayin edilnüştir. 
Yozgat, Srhat ve İçtimai Muave -

net müdürü Doktor Nafiz Geçer dör

düncü sınıf olarak Muğla Sıhat ve İç
timai Muavenet müdürlüğüne naklen 

tayin olurunuştur. 

Eylillde Ankara'da italyanlarla 
ticaret müzakereleri haşlıyor 
İtalya ile aramızda mevcut ticaret 

ve klering anlatmalarının daha iyi i§· 
lemesini temin maksadiyle yeniden 
önümüzdeki eylul iptidasında italyan
larla müzakereye başlanacaktır. Bu
nun için İtalya'dan ıetahiyettar ze
vattan müteşekkil olmak üzere bir he
yet Ankara'ya gelecektir. 

Mesut bir evlenme 
Tüccardan B. Ali Cicioğlunun kı

zı Bn. Hediye Cicioğlu ile Türk Hava 
Kurumu Ankara piyango müdürlüğü 
memuru B. Hafi Ataç'm evlenme tö -
renleri dün birçok seçkin divetliler 
huzurunda Çubuk barajı gazinosunda 
yapılmıştır. 

Yeni evlileri tebrik eder kurduk -
ları yuvada saadetler dileriz . 

dapte ederek almıştır. Ancak ne
dense biz, krraldarı fazla kıra/ ta
raftarı olarak, dilimize giren her
hangi bir sözün aslrndaki telaffuz 
şeklini değiştirmesirıc tehammiil e
demiyoruz. 

lpnotizm.q 

Seıi yinni bilmem kaç nota üze
rinde tahalüf eden ses hiırikaıı bir 
kadın muganni vanruı. Fakat her 
gü:ı:elin bir kuauru olur derler, bu 
kadın da kalabalığın önünde utan
cından ıarkı aöyliyemez, dili tutu
lunnuı. Nihayet bir İpnotizmacı 
buna çare bulmuf, İpnotizma va11-
tasiyle kadını uyutuyor ve o da 
konser salonunda bülbül gibi şakı
yormuş ! 

Demek ki bazı melekelerin ve 
hasaalann inkişafı için uyumak bi
re bir geliyonnuş. Fakat bir de bu-

Daday'da sel felôketi 

Dört kişi 
boğuldu 

Kastamonu, (Hususi muhabirimiz
den) - Son günlerde yağan şiddetli 

yağmurlar Daday'ın ortasından geçen 
seli taşırmış. Kenarındaki birçok evle
ri su basmıştır. 

Baş öğretmen Hasana' ait olan ev 
selden en çok zarar gören evdir. Bil -
tün eşyalar suya kapılmıJ, Hasan'm 
kayın validesiyle karısı ve iki çocuğu 
da birdenbire basan selden kendileri -
ni kurtaramamışlardır. Dört ceset, ka
sabanın yakınında bulunmuştur. 

Daday'm bahçeleriyle Beyazlar ve 
Siyahlar köylerinin harmanlarında 
% 60 nisbetinde zarar kaydedilmiştir. 

Hakiki zarar tesbit edilmemis ol -
makla beraber, 9000 lira kadar tahmin 
edilmektedir. 

İstanbul' da bir müessesenin 
mühim bir döviz ka~ak~ıhğı 

yaphğı lesbit edildi 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Güm -

rük muhafaza teşkilatı bugün bir mü
essesenin çok mühim döviz kaçakçılığı 
yaptığım tesbit etmiştir. Maliye Vek:i
leti tahkikatın sonuna kadar bu mües
sesenin Cumhuriyet Merkez Bankasın
da bulunan 50 bin liralık blokaj hesa -

hına vazryet edilmesini bildirmiştir. 

Tahkikat gizli tutuluyor. 

1\1. Kemalpaşa kasaba mm 
lıaritası yapılacak 

Dahiliye Vekaleti M. Kemalpaşa 

kasabasının meskun ve gayri mcs.kCin 
286 hektar olmak üzere bir haritasını 
yaptrrmıya karar vermişti:r. 

~lim.arlar İstanbul hapisancsi
nin yıkılmasını muvafık 

gördüler 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Hapi

sane binasının yıkılıp yıkdnuyacağı 

hakkında mahallinde bugün tetkikat 
yapan mimarlar heyeti Profesör Pros
tun planına iştirak ederek hapisane 
binasiyle müştemilatının yıkılmasını 

muvafık gördü. Bunun hakkındaki ra
porunu belediyeye verdi. 

Karadeniz kıyılannda 

Mısır mahsulii için yağmur 
beklenmektedir 

Amasra, (Hususi) - Şiddetli sıcak
lar ve kuraklık devam etmektedir. Bu 
günlerde beklenen yağmur düşmedi
ği için yamaçlardaki tarlaların mısır 

ekinleri kavrulmağa yüz tutmuştur. 

Yalnız derelere ve değirmen bentleri
ne civar olan düzlükler, iptidai cet
vellerle sulanmakta olduğundan bu -
ralardaki mısırlar iyidir. 

Bundan başka, Gölpazarı ve kayadi
bi mmtakaları, geçenki yağmurlardan 
çok istifade ettiği için buralarda ku
raklıktan korku olmadığı ve ekinle
rin iyi olduğu söylenmektedir. 

Köylüler, buğday mahsulünü idra
ke başlamışlardır. Bazı yerlerde biç· 
me bitmiş, harmanlara ba§lanmak üze
redir. Mahsul çok iyidir. 

nun aksi var. Meıela direksiyonu 
başında uyuduğu için kaza yapan 
şoför, gişesi başında uyuduğu için 
kalemini knruldatmaktan aciz me
mur ve saire gibi. Bir de bu nevi
den uyur gezenleri uyandırmak için 
bir usul bulunsa idi! 

Temizlik 

Mikropları öldüren bir ıua ket· 
fedilmiı. Ultraviyole gibi gö:ı:le gÖ• 
rülmez olan bu ıuaı her hangi bir 
cismin üzerine tevcih edince der
hal oradaki bütün mikroplar ölü
yormuı. Bu ıuadan, elden ele, ağız
dan ağıza geçen tabak, çanak ve sa
ire gibi ıeylerin teıni:ı:lenmeıinde 

istifade edileceği düıünülüyormuı. 
Uıulün tatbik mevkiine konuldu-

ğunu düşünün. Garson, şimdiki gibi, 
bir parmak yağlı, leı gibi kokan bir 

Hariciyede yeni lerf iler 

Bir cok memurlarımız 
..> 

birer derece terfi etti e 
Yeni den birçok hariciye memurlarımız birer derece terfi e 

rilmiı ve bu hususta hazırlanan kararname yüksek tasdika ik 
ran etmiştir. 

Dereceleri yükseltilen hariciye memurlarımız şunlardır: 

----ı Dördiincii dereceden iiçiinc 

Y • b• • . • 1 dereceye terfi edenler 
enı ır gemımız Paris büyük elçiliğinde B. Ce 

Hazım Arar üçüncü dereceye terfi 

daha gelmek üzere 
Alman tezgahlarına ısmarlanan Et

rüsk adlı 3500 tonluk yeni gemimizin 
inşaatı tamamen bitmiş ve tecrübele
ri yapılmıştır. 

Etrüsk 304 yolcu alacak ve sürati 
13,5 mil olacaktır. Aynı ebadda ilç ye
ni gemimiz daha gene Almanya'da 
inşa edilmektedir. Bu gemilerin behe
ri 136,269 ingiliz lirasına malolmakta
dır. Yeni gemimiz geldiği zaman 
Mersin hattına tahsis olunacaktır. 

Anadolu'ya gidecek 
ressamlanmıı 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Bugün 
Akademi'de yapılan bir toplantı.da 

Halk Partisi tarafından Anadolu'ya 
gönderilecek ressamlarınuzm isimle -
riyle gidecekleri yerler tesbit edildi. 
Ressamlar tahsisat gelir gelmez yola 
çıkacaklar vazife aldıkları vilayetler -
deki güzel memleket köşelerini resim
le tesbit edeceklerdir. 

lstanhuf da diikkanlarm 
öğle tatili 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Öğle 
üzerleri dükkanların kapanması hak -
kmda tetkikat yapan komisyon bugün 
raporunu belediyeye vermiştir. Bu 
raporda dükkanların öğle tatili yap -
malan muvafık görülmektedir. 

Ağa~ sanayii muamele 
vergisinden istisna ediliyor 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Muame

le vergisinden doğan şikayetleri tet
kik eden maliye heyeti ağaç sanayii 
ile uğraşanları dinledi. Bunlardan 
çoğunun muamele vergisinden istisna 
edilmesine karar verildi. 

Heyet keyfiyeti raporunda bildire
cektir. 

Vergi lahsilah iyi gidiyor 
1938 senesi vergi tahsil&tı memnu

niyet verici bir §ekilde devam etmekte
dir. Bu hususta hazırlanan bir istı:ı.ti.· 
tiğe göre bu sene temmuz sontına ka
dar olan tahsilAt 58.472.884 liraaır. 
Bu mikdar 1937 senesinin aynı ay so
nundaki tahsilat mikdarına nazaran 
265.131 lira fazladır. 

Vali muavinleri arasında 
yeni değiımeler oldu 

Kaı>tamonu vali muavini B. Ab -
dülkadir Keskin, Diyarbakır vali mu
avinliğine, Diyabrakır vali muavini B. 
Ali Riza Tarhan Konya vali muavinli
ğine, Konya vali muavini B. Feridun 
Çayır Kastamonu vali muavinliğine 

tayin edilmişlerdir . 

bardak aıetirdi değil mi, itiraza hak
kınız olmıyacak. 

- Garson bu bardak kirli? 
- Aman efendim, ne diyorsunu:ı:, 

ıualarla temi:ı:ledik. 

Şualar görünmez ve iz bırakmaz 
olduğuna göre ıiz de iıter iatemez 
itimat edip pis bardaklı içkiyi afi
yetle midenize indirecekıini:ı:. Her 
faydalı feyin mahzurlu tarafları ol
duğu muhakkak. 

Altmışlık ı:iivey.' 

lstanbul'da altını§ yaşında bir 
adamm batına gelen pitmit tavu
ğun başına gelmemittir. Adamca
ğızı seni evlendiriyoruz diye al
datmışlar otuzluk güzel bir tazeyi 
gösterip beğendirmiıler, imam ni
kahı kıymıılar ve ihtiyardan dü
ğün masrafı, hediyeler ve aaire di
ye bir hayli para sızdırıp, içkili 

tarkılı bir de düğün yaptıktan 

aonra zavallıyı kapı dıtarı etmiı
ler. İhtiyar ancak o zaman bir mu
zipliğe kurban gittiğini anlamış. 
Altmııından sonra huvardahğa 

kalkıımamn ve hele bu medeniyet 
asrında imam nikahiyle evlenmek 
istemenin akıbeti budur. 

miştir. 

Yedinci dereceden altıncı 
dereceye terfi edenler 

Yedinci derce memurlarından me 
kezde BB. İnayetullah Özkaya, NC"J 
york başkonsolosluğunda Mehmet ; 
li Tevfik Yükselen, Belgrat elçiliği 
de Şefkati Nuri İstinyeli, Rio de J 
nciro elçiliğinde Tahsin Mayatepe 
Londra büyük elçiliğinde Kadri 
zan, Barselon konsolosluğunda Rüş 
Demirel altıncı dereceye terfi etmiş 
terdir. 

Sekizinci dereceden yedinci 
dereceye terfi cclt·nlcr 

Sekizinci derece memurlarmd 
merkezde BB. Abdullah Zeki Pola 
Prağ elçiliğinde Nuri Sabit Akç 
Cidde maslahatgüzarhğmda Talat 
car yedinci dereceye terfi etrnişlerdh 

Dokuzuncu dereceden seki
zinci dcrt•ceye terfi edenler 

Dokuzuncu derece memurlarmd 
merkezde Belgrat elçiliğinde BB. Fil· 
ruzan Selçuk, Moskova BU. elçiliğin 
de Şakir Emin Bengütaş, Bern elçili 
ğinde Hikmet Pamukoğlu, Atine eıç· 
liğinde Tevfik Kazım Kıvılcım, Pari 
büyük elçiliğinde Rıfkı Rüştü Zorlu 
Varşova büyük elçiliğinde Muharr 
Nuri Birgi, La Hey elçiliğinde Beki 
Nurettin Vergin, Moskova büyük el
çiliğinde konsolosluk şubesinde Cc 
mal Gönen, merkezde Celal Ziya! se 
kizinci dereceye terfi etmişlerdir. 

Onuncu dercce'(len dokuzun
cu dereceye terfi edenler 

Onuncu derece memurlarından BB. 
Cemalettin Mazhar Uzsoy, Nihat 
Refik Pasin, Ferit İşçen, Ahmet Ço
ratekin dokuzuncu dereceye terfi et
mişlerdir. 

On birinci 'dereceden onuncu 
dereceye terfi edenler 

On birinci derece memurlarından 
Marsilya başkonsolosluğunda Necat 
Aga onuncu dereceye terfi etmiştir. 

Kağıtaııe' de lıü,~iyeti meçhul 
bir ceset bulundu 

İstanbul, 13 Telefonla) - Bugün 
Kfiğıtane deresinde, henüz hüviyeti 
anlaşılanuyan bir ceset bulunmuştur. 

Zabıta hadise hakkınd:ı Uhkikata ba~ 
lamıştır. ı 

( --- ... 
Bu yıl 2 bin köy muallimi 

kaıamhyor 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Eğit -

men kursları yaz çalışma devresinin 
sonuna girmiştir. Vekalet şube mü • 
dürlerinden Hıfzırrahman Raşit E -
dirne'deki kursu tetkike gitmek üzere 
bugün şehrimize gelmiştir. MüdUr 
beyanatında kursların verimli bir şe -
kilde ~alıştığını, müsbet neticelerin a
lınmakta olduğunu muhtelif vilayetler
deki kurslardan 1500, lzmir'dekindan 
de 500 olmak üzere bu yıl ilk tedrisat 
kadrosunun 2000 köy muallimi kaza -
nacağını söyledi. 

Dün hava bulutlu fakat 
sıcak gt·çti 

Dün şehrimizc1e hava kısmen bu • 
!utlu geçmiş, rüzgar cenubu garbiden 
saniyede 4 metre kadar hızla esmiştir. 

Günün en yUksek ısısı gölgede 30 de· 
receye kadar yükselmiştir. 

Yurtta hava Karadeniz kıyılarıyla 
doğu Anadolu bölgesin.de kapalı ve 
yer yer yağışlı, Eğe bölgesiyle Akde· 
niz kıyılarında açık, diğer yerlerde kıs
men bulutlu geçmiştir. 

Yirmi dört saat içinde Karadeniz 
kıyılariyle doğu ve orta Anadolu böl· 
gelerindeki yağrşların karemetreye bı· 
raktıkları su mikdarı Rize'de 87. 
Kars'ta 19, Sinop'ta 13, Zonguldak'ta 
5, Samsun'da 4, Bolu'da 3, Tokat'ta 
bir kilogramdlt'. 

Yurtta en yüksek ısılar Eskişehir'· 
de 29, Koeaeli'de 32 Siirt'te 34, FAir· 
ne, İzmir ve Adana'da 35, Divarbakır· 
da 36 Balıkesir'de, Antalya'da 38 de· 
rccedir. 



[~:~:~::::~~:~:~:!.:~:~~] DÜNYA HABERLERİ 
Türkiye ve Times 

. !iınea gazetesi Atatürk Türkiye•-
aı ıçiıı fevkalade bir nüaha nep-et
lbıittir. Birçok güzide ingiliz ve türk 

uh.arrirlerinin yazılarmı ihtiva e-
11_ 38 aayfabk bu ili.venin çıkıtını 
iltere büyük elçiai Sir Perai Lo-

Bir tayyare 
parçalandı 

16 kişi öldü 
• ıı, ıazeteye yazdığı bir mektupta 
k.eınaliat cumhuriyetinin tarihinde 
enıiyetli bir hi.diae" olarak karıı
aktadır. Saym Sir Perai Loren, 

.. abanızın b&fal"ılaruu yakından Strazburg, 13 a.a. - Öğrenildiğine 
~Üt ve bunun Anglo - Sakaoa göre bu aabah saat 9 da Strazburg ve 

paıille~ler~C:- bil~eainin. l~.ve Paris'c gitmek ~zere Prağ'dan hare-
lehenııyebnı takdır etmıt bır türk ket ctmif olan hır Çekoslovak tayy~
doatu aıfatiyle bu netriyatın tümul resi, Hehl'in 25 kilometre şarkında hır 
-..~ nıanaaı üzerinde aali.hiyetle söz kazaya uğramııtır. On bir kişinin tc
t:Yliyecek vaziyettedir • .Arkaamda lef olduğu ve beş kişinin ağır surette 
f,i-7 buçuk aaırbk bir ananeai olan yaralandığı söylenmektedir. 
~~e.'in, türk milli davaamı An&~. - u ıl ld ? 
-son efkinna izah edecek en mu· .o.aza nas o u · 
keıntnel bir vaaıta olduğuna ıüphe Berlin, 13 a.a. - Prağ'dan Paris'e 
>'oktur. giden ve Lutebah yakınında bir tepe· 

Tinıea'in iık nüahuı çıktıiı za- ye çarparak parçalanan tayyarenin 
~. henüz hıuıaız ihtilali batlama- uğramış olduğu bu kaza münasebetiy
llııttı. On altıncı Luia kıraliçe Mari le öğrenildiğine göre tayyare yere de
~tuvanet ile franaız tahtında otu- ğer değmez müthiş bir infilak gürül
~ordu. Pruaya'da büyük Fredrik ohneıınitti. Oçüncü Selim ollD"nb tüsü işitilmiş ve ateş almıştır. 12 yol-
lahtaıa oturmanuflı. o sünden bu - cu, kömür haline gelmek suretiyle 
&üne kadar hiç f aaılaya ujTamadan telef olmuş, dört yolcu da almış ol
bu gazetenin nep-iyab devam et- dukları yaraların tesiriyle ölmüşler-
lbektedir. Time• bunu, kuvetli ve .. . dir. 
lllevauk iatihbaratına, mutenevvı Garsonluk yapmakta olan kız, atıl-
lllÜnclerecatma ve aali.hiyetli ka-
l •-- --L-•e- mag~a muvaffak olmuş ise de iki baca-
enıler tarafından yazı- ....... 
leriııe borçludur. ğını kesmek mecburiyeti hasıl olmuş-

Eaki ingiliz baıvekillerinden Loyd tur. 

Filistin'le Suriye arasında 
telgraf muhaberesi kesildi 

Yağma devam ediyor 

-

I 

Salı günü 
Yeni romana 
başlıyoruz 

Göklerin Casusu 
Daha yeni intitar eden bu 
roman meıhur fransız mu
harriri Alf red Ma§ar' rn en 
güzel eseridir. 

• Aılr, ccuualuk, macera, entri
ka, h~yecan, kin ue mücadele, 
bu romanda okuyucunun mera
kını daima ayakta tutarak bi
ribirini kovalamaktadır. Yeni 
tip bir tayyarenin planını çal
mak için havalarda yapılan bu 
ca.sualuk romanı aynı zamanda 
hava kahramanlarının bir dH
tanıdır. 

Muharririmiz, bu eseri aeç
mek için en iyileri arasından o
tuzdan fazla roman okmnUft 
en ziyade bunu beğenmiıtir. 

Göklerin Casusu 
Senenin en beğenilen ma-

cera romanı olacaktır. 

Sah günü 
ıUlus'ta okuyunuz 

E:~:~:~:~:~:~:::!~:~~~:!.1 
ATATÜRK Türldyesi dıı 
politikada en yüksek 
mertebeye ıannılf1r. 

AKŞAM'da B. Necmettin Sadak 
bu baılıkla yazdıiı baıyazıauıda 
hulasa olarak ıunları söylemekte
dir: 

''- Fırtınalı bir deniz ortaamda 
sakin limanlı bir adaya aığınmak ia
tiyenler gibi, dünyanın aonauz kar -

i gaıalığı içinde emin bir yer arıyan • 
i ların aklına ilkönce Türkiye geliyor. 

Bunu, son zamanlarda memleketimi
zin manzarasını uzaktan seyreden 
yabancı tahsiyetlerin ağzından çok 
defa iıittik . Vatanları, zenginlikte 
ve medeniyette bizimkinden çok ile
ri gitmiı inaanlar Türkiye'den imre
nerek bahsediyorlar. Jnaa.nm ayak 
bastığı toprağın ta kendiai aarsılın -
ca, bu toprak üstündeki en yüksek 
refahm kıymeti, birden aıfıra inive -
riyor!,, 

B. Necmettin Sadak bundan son
ra Avrupa memleketlerinin birçoğu
nun içlerinden aaraılmakta olduğun
dan bahsederek, İspanya ve Uzak
ta.,k hadiseleriyle, orta Avrupa'da, 
Çekoalovakya'daki aüdet alınanlar 
meselesinin endite uyandırmakta ol
duğunu anlattıktan aonra aözlerine 
§Öylece nihayet vermektedir: 

·•- Tetik üstündeki bu endi§eli 
kararsızlık içinde, hiç mW>al&l(a et -
mit olmadan diyebiliriz ki tek r~at 
meml~ket Türkiye'dir. <:orç, geçenlerde bir ingiliz gaz~te • 

•ınde netrettiii hatıralarında Tımea 
hakkında fÖyle bir anektod anlatı -
Jor: 

Macaristan'ın 

silah lan ması 

\. ................................ 1111111 ........ • .,,J 
Türkiye'nin kendi hudutları dı

ımda tahakkuk etmemiı hiç bir e -
meJi kalmamııtır; Türkiye'nin hiç 
bir toprağında hiç kimsenin 1ıözü 
yoktur. Timea'in Mki aahiplerinden Lort 

Nortbkli.f ile göriifürken, gazete-
aiııin istihbaratı hakkında kendisine 
iti aözleri söylediğini yazmaktadır. 

- Ben sizin geniı kadrolu ve ağır 
lllaaraflı hariciye nezareti teıkilatı -
llızdan daha mükemmel bir iatihba
l'at tebekeai kurdum. 

(Başı ı. inci sayfada) 

sından evci bir anlaşmanın vukua gel
mesini ıimdiden ümit eedecek dere
cede ilerlemiş değildir. 

Loyd Corç : A.nlafma ne zaman katileıecek 
- Bu, çok doiru bir sözdü, . .. Hayfa' da çıkan aon hadiselerde yangınlar 

Romanya'da yeni 

idari teşkilôt 

On mıntakada birer 
Diyor. Bükreş, 13 a.a. - Macarıstan, ku-
Buıün Anglo - Sakaon m~eket- çük itilaf, Yugoslavya ve Romanya a-

lerincie Timea'ten dah~ eakı, ~~a rasındaki görüşmeler, kati safhaya 
Çok aayfalı ve daha yüksek braJlı . . . . , . 
ae.zeteler vardır. Fakat bunlarm hiç gırmıştır. Taraflar, Macarıstan ın sı-
biri Timea'in yüksek seviyeaine var - lihlanma hususundaki müsavatının 

Kuclüa, 13 a.a. - Dün aktamdanberi Filistin'le Suriye arasmdaki 
telgraf ve telefon hatlarının tahrip edilmit olmaaından dolayı bu iki 
memleket araamdaki telgraf muhaberatı kesilmiştir. laıe idaresine ait 
müsellah bir kamyon tethitÇiler tarafından yakalanmrt, yağma edilmit 
ve yakılmıthr. 

kıraliyel mümessili 
olacak 

llllf değildir. lngiltere'nin çok tirajlı tanınması ve Kellog misakı zihniyeti 

aazeteleri, bu vaziyetlerini &ansa- dahilinde irişilmiş olan taahhütlerin ••YGa Yapmakla ,__._ ••-"ı•••tlir• · 

Yafa'da zabıtaya ihbaratta bulunmu§ olmasından §Üphe edilen bir 

arap, sokak ortasında öldürülmÜ§tÜr. 
Aınerik , akl ok azete- yeni battan lllnı içın mUıterek bir be-
l . a nm yapr arı ç 1 yanname ne9rinde mutabık kalmqlar-
er1 de ekseriya ciddiyetten uzaldq- d 
~tadırlar. Sonra çok yıapraldı ol- ır. 
aua, büyük tirajlı olaun, bu sazete • Esas itibariyle kayda pyan bir nok
lerüı n91ir aahalan m...-züdir. Timft ta vardır ki o da Sinaya müzakereleri 
İae ~lo • Saluoa memleketlerinin esnasında Romanya'daki macar ekal
her tarafına yayılır ve daima mü- liyeti meselesinin müzakerelerin ne
ll~er halk ve bu memleketlerin di- ticelenmesine mani olmu' olduğudur. 
ri,i.n aınıfı tarafmclan okunur. 

Timea gaze~an Türkiye nüsha- Macaristan ile küçük itillf araam-
11 ela bu asırlık gazetemn aaaneıine daki uzlaşma ancak Çekoslovakyada
Urıun bir fekilde intiıar etmı}'tir. ki macar ekalliyeti meselesinin hallin
lçinde yalnız yabancıların değil, den sonra kati mah~kt~p ede
:llı11o.L, .. in de iatifadc ile okuyacak· cektir"" 
._.. yazılar "-•br. Gazeten.in bat-
lllakaıe olarak yazdıiı yazı inkıla- !yi bir men d-..ı o&renillflğfne gö-
b111ıızın en güzel ve en ~eciz bir iza : re Prağ hükümeti, bu formüle iştira
ilıdr. o,. politikamızın hedeflen ke davet edilmiıtir. Ve müzakerelerin 
~bir nıuhabir'' imzalı makale ile çok mesut bir neticeye iktiran etmesi Ü

·~ çizilmittir. Sir Denieon Rou, aa- mit edilmektedir. 

Lord Runsiman südet 
bölgesinde tetkikler yaptı 

Lord, ekonomik vaziyet hakkında 
südetlerin delegeleriyle görüştü 

Praf", 13'"ır... - Ruımiman h~yeti tarafından neıredilen bir teb
liide bilhassa §Öyle denilmektedir: 

'"Bugün saat 11 de heyet, aüdetlerin bulundukları mıntakada 
iktnadi vaziyet hakkındaki görütlerini dinlemek üzere iktıaadi 
faaliyette bulunan südet almanlar mümeuillerini kabul etmiıtir. 
görüıme iki saat ıürmüttür.,, 

1ihiyetli kalemiyle, dil inkılabımızı 
~~~übir~~ ~iz~~---------------------------~ı ~y~~i~~g~~LMd~• 
~tedir. Türk yıazıcdar ara•~ 1 1 siman, Henlayn partisi mümes-

liİl-k kadınları hakkındaki makaleyı Japon ya 'da tu g\J ya n 1 a r ıillerinrn kendisine verdiği muh-
)~ Bayan Feride Tek'in, inkıla- tırayı tetkik ettikten sonra ıüdet 
~-_ıa hakkındaki makale>? yazan mıntakaaında bir seyahat yapa-

•lih Rıfkı Atay'ın ve edebıyat ya - caktır. 
~yazan Haaan Ali Yüceli'.n iaiın- "' Lord Runaiman ile refikası, hafta 
~ zikretmek, aalahiyetlerı A Jı:-~ - t!tilin.i ti.mali Bohemya'da Kollıkacer -
~a fikir vermek için k&f1dir. nik'te Prens Kinski'nin nezdinde ge -
a'llllardan batka Halk Partisi, çirmek üzere bugün öğlclen sonra 
lf.lkevleri, Ankara, latanbul türk Prag'dan ayrılmışlardır. 
"-'arii, 1ıüzel sanatlar, bankacılık B. Hodza, bugün Berlin'deki çe -
~. diier mevzulıar hakkında entere- koıalovak sefiri B. M.a&tni'yi kabul et-
a._ Yazılar vardır. mittir. 
!hı.e.• yeni Türkiye hakkında b ~el fakat nokaanıız bir eaer tet- Har iye nezaretinin bir tebliği 

•den bu fevkalade nüahayı neır- Prag, 13 a.a. - Harbiye nezareti, 
~kle ln~iliz • Türk ~ostluğuna Çekoslovak zabitlerinin halkı davet 
el ~et ebnlf oluyor. Bu yuzden duy- mahiyetinde telakki edilen beyanna-
lc "İllılıuz ıükran hiuini ifade eder - meıinin "zabitler gazetesi" nin bir ma-
~bu doatluğa kıymet veren türk kalesinden başka bir Jey olmadığım 
r· Yuna tercüman olduiwnuza beyan etmektedir. Bu yanhthk, gaze-
'iPbe etmiyoruz. te idaresi tarafından adeta teshil edil-

A. Ş. ESMER ~ittir. Çünkü nctriyatmı yapmak i-
çın bu makalenin birer kopyasını 
muhtelif yerlere göndermiftir • 

.....____ ___________________ __ 

Aleni teşekkür 
'v~Yat arkadatım Milli Müdafaa 
~ kilcti Zat lşleri umum muamele 
iQı~~ez şubesi teşkillt ve istatis!ik 
le ~~ı Fehmi Armanın uful~ basebıy
lc •ııat evime ve cenazeııne gelen
l1ı~c lllektup ve telgrafla taziyede b~
~ akraba ve dostlarımıza ve bıl
lıllıı lllcrhumun tedaviai içi~ ç.ok ça
~ doktor Albay Bay Atız ıle ar· 
•u~flarına ayrı ayrı teşekküre tees
'- 'lını nıini bulunduğundan bu busu
diı::erem gazetenizin tavassutunu 

\Pe · h m >c nış~hir Karanfil ıok~ nıer u 
hını Arman eıi Hamdıye Arınan 
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G nlertle Japonya'tla biiyiilı .,laplar ohrmı ve birçok zarar-
~e • • R • • K L-'.ı 6" &.-L __ , l •ebebiyet vertrllfti. eammu, oac •• u •-.ın ..uar 
ora &ekildikten .anralıi halini göıtermeldali7. 

Kanun, zabitlerin siyasetle iştigal 
otmelerini menetmekte olduğundan 
harbiye nazırı, ciddi tahkikat icrasını 
emretmiş ve mücrimlerin şiddetle ce
zalandırılacaklarını söylemiıtir. 

Yükaek müdafaa mecliai 
toplanacak 

Prag, 13 a.a. - Yüksek milli müda
faa meclisinin salı günü için içtimaa 
~avet edi~miı olduğu istihbar edilmi§ 
tır. Selihıyettar mahafil, meclisin ha
len cart itlerle mefgul olacaimr be
yan etmektedirler. 

Slovakların muhtariyet 
teli haata 

Praı. 13 a.a. - Slovakların muhta-

Romanya kıralı Karol 
Bükreı, 13 a.a. - Kıral, bugün, Go

ga hükümetinin düşmeai üzerine te
sis olunan yeni rejim eaasına göre tan 
zim edilmiş dahili te§kilit kanununu 
imzalıyarak meriyet mevkiine soka
caktır. Yeni kanan, mahalli idarelere 
daha müeuir bir kontrol vazederek 
memleket idaresinde idari ademi mer
keziyet eaaaı koymaktadır. Eski tari
hi eyalet taksimatı kaldırılarak mem
leket, on büyük mıntakaya ayrılmış 
olacaktır. 

Yeni idari kanuna göre, memleke
tin taksimatını tcJkil eden on mınta
kada birer kıraliyet mümessili bulu
nacak ve bunların, fimdiye kadar na
zırların ıelfilıiyetindc bulunan bazı 
meseleleri halletmek hakkı olacaktır. 

Dün yapılan ok atış 
müsaba~alar1 

İstanbul, 13 a.a. - Okspor kurumu
muz tarafından tertip edilen ok atış 
müubakaıarı?ın dokuzuncusu bugün 
saat 15 te eskı okçulardan İbrahim Ma
hir ~zok'un hakemliğinde yapıldı. 
. Muaaba.kalara uzun menzil atışları 
ıle batlanmış kısa puta atıılariyle ni • 
hayct ttrilmiştir. Atıflara on iki a
ma~ör sporcu iştirlk etmif ve çok iyi 
netıceler alınmıştır. 

riyct taraftarı halkçı fırkasının şefi 
~onsinyör Hlinka'nın ııht vaziyeti -
nın vahamet kesbetmi§ olduğu söy • 
lenmektedir. 

Monsenyör Hlinka, uzun müddet • 
tenberi bir mide hastalığından muz -
tarip idi. Şimdi buna zatürree de in
zimam etmiıtir. Mumaileyh, geçen -
lerde 75 inci yddönümünü teait et. 
miıti. 

Atatürk ve onun rejimi, dünya.yı 

saran f1rtmalar ortaamda, memleke
te, tarihinin hiç bir devirde naaip et
mediği harici rahat ve emniyeti te
min etmiıtir. lçerde çalıpnarun, iler
lemenin iJk ıarb olan bu harici em
niyet nice memleketlerin 1ııpt& ile 
seyrettikleri nadir bir ikbaldir.,, 
YUGOSLAVYA MUVAFFAKIYET 

YOLUNDA 
KURUN'da B. Aaım Ua bu bq

hkla yazdığı bir bafyaz&da ezcümle 
§unları aöylemektedir: 

"'Yugoslavya hakkmda güzel ha
berler alıyoruz. Dost ve müttefik 
devletin değerli baıvekili Stoyadi
noviç son haftalar içinde memleket 
dıahilinde bir tetkik .-yahati 7apb. 
Ba arada Dalmaçya mmtakHmı da 
geacli. Şimdi de küçük itili.f konfe
ranamda bulunmak üzere Blecl'e ha
reket etmif bulunuyor. 

Hepimiz pek iyi hatırlıyoruz. Oç 
yıl evel kıral Alekaandr Marail7a'da 
hain bir auykast& kurban olduğu va
kit Yugoalavya'nm her tarafı derin 
bir matem bulutu içeriaine gömül
müıtü. Bunun birinci aebebi doat ve 
müttefik memleketin kurtarıcıaı o • 
lan yüksek varlığm ortadan kalk
mıı olması iae ikinci aebebi, kıral 
Aleluandr'm yüluek idareainden 
mahrum kalan Yugoalavya'nm i.atik
bali hakkında her tarafta endi19ler 
uyanmaaıydı. 

lıte değerli devlet adamı Stoyadi
noviç Yugoslavya için böyle karan. 
Irk bir zamanda meydana çıkan bir 
ümit yıldızı olmuıtur. 

H~k.ikat ıuclur ki Slo7&clinoviç 
kendıame bailanan ümitleri bota 
çıkarmamııtır. Dua it Itaıma ıeçer 
geçmez aldığı tedbirlerle 7ugoalav 
milletinin matemli kalbine ilk teaelli 
duygularuu ven:nİftir. Bundan aonra 
Yugoalavya'nın iatikbalinden endite 
edenlerin gözlerine yeniden aydm • 
lık ufuklar açılm1ttır. En kıymetli 
ve kuvetli idare adamlanıu kendi 
yanına toplallllf, efki.rı umumiyede 
kazandığı ilk itimat havaaından isti
fıade ederek derhal memleketin her 
tarafmda her aınıf halk için refah 
uyandıracak icraat göstermiye baı _ 
lamııtır. Bu icraatın tesiriyle efkarı 
umumiyedeki itimat havaaı gün geç
tikçe daha ziyad~ kuvetlenmittir.,, 

B. Çemberlayn'ın 
sıhhati düzeldi 

Londra, 13 a.a. - Çemberlayn"a 
bakm.akta olan doktorlar, başvekilin 
sıha.tınde çok bariz iyilik müşahade 
etmışlcr ve müdavatı asgari hadd 
indirmişlerdir. Başvekil, bu akşan:. 
pek muhtemel olarak hafta tatilini 
g_cçirmek üzere Şekcrs'e gidebilecek
tır. 

Deniz motörleri sür' at rekoru 
Cenevre, 13 a.a. - Binbafı Kamp

bel, bu sabah saat 6 da deniz motörü 
ile dünya sürat rekorunu kırmıya te
febbüı eylcmiı ve bir mil üzerinden 
~tte vaaa~i 205 kilometre elde etmiı
tır. Bu netıce, gene kendisinin 208 ki
lometrelik dünya rekorundan biraz 
a.şagıdır. Binbaşı Kampbel, tccrübelc
nne devam eyliyecektir. 
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Mesele basil bir ıekilde ortaya atıldı 

Amerikalılarla 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Münasebete mi girişilecek 
yoksa harp mı edilecekti? 

P erry'nin tekrar japon sahille
rinde görünmesi, ancak, altı 

ay sonra oldu. Bu müddet zarfında 
bir çok değişiklikler olmuştu. 
Kış geliyordu. Makao'daki üste 

bulunan Perry kendisinin kazandığı 
muvaffakiyetten avrupalıların pek 
ziyade istifade etmeğe kalkıştıkla
rını öğrendi. 

İkinci teşrinin sonlarına doğru 
Konstantin isminde bir fransız fir
kateyni, birdenbire Makao'dan ay
rılmıştı. Bunun üzerine ortaya yayı
lan şayialarda fransız filosunun bir 
an evci japon sahillerine doğru yo
la çıktığı ve daha Perry'nin filosu o
raya varmadan orada toplanacağı 

bildiriliyordu. Bu suretle fransızlar, 
avrupalılara yeniden kapılarını a
çan japonlarla herkesten evel işbir
liği 'yapacaklardı. 

Büyük komodor, kendisinin ba
şardığı bu muvaffakiyetten avrupa
lılarm azami istifadeyi temin için 
hiç bir fırsat kaçırmıyacaklarını, 
hemen, anlamıştı. 

Bunun üzerine Yeddo'ya ilkba
harda gitmek fikrinden vazgeçerek, 
mümkün olduğu kadar çabuk, filo
sunu toplayıp yola çıkmıya karar 
verdi. 

1854 ikincikanununda bütün Asya 
filosu, Napha'da toplandı. Burada 
Batavya'daki felemenk valisi Van 
Tvist'den kendisine gelen bir haber, 
Perry'yi şüphelendirdi. Bu haberde, 
japon hlikümetinin imparatorun öl
düğünü ve mahalli matem oolayısiy
le müzakerelerin gayri muayyen bir 
zamana kadar tehir edileceğini ko
modor Perry'ye bildirilmesini fe
lemenklilerden rica ettiği söyleni
yordu. Onun için Perry'nin tekrar 
Japonya'ya dönmesi faydasız ola
caktı. 

Gösterilen bütün iyi niyetlere ve 
alakalara rağmen büyük komodor, i
ki asırdanberi japon ticaretini mo
nopolü altında bulunduran bir mem
leketin kendi teşebbüslerini muvaf
fakiyetsizliğe ulaştırmak istiyeceği

ni de bilmiyor değildi. Kaldı ki, bun
dan altı ay önce amerikan gemileri 
japon sahillerinden ayrılırlarken 

Şogun'un hastalığına dair de hiç bir 
haber yoktu. 

Perry, bunun üzerine Van Tvist'e 
bir cevap göndererek japonlarm 
;österdikleri sempatiye teşekkür et-

tiğini, fakat Uzerine aldığı vazife 
gayet ehemiyetli olduğu cihetle bu 
husustaki müzakerelerin hiç bir su
retle geri bırakılmaması gerektiğı
ni bildirdi. Bu cevaptan sonra da he
men yola çıktı. Üç gün sonra ,artık 
tepeleri karla örtülü olan İdsu bur
nuna vardı. 

Ş imdi bu filo, fırtınalar içinde 
Yeddo'ya doğru ilerliye dur

suıı, uiz hikayenin baş tarafına gele
lim. Büyük komodor ,aldığı habere 
inanmamakla yanılmıştı. Gerçekten 
~ogun Eyeyoşi, Perry, Yeddo lima
nından ayrılır ayrılmaz ölmüştü. 
Bunun üzerine bütün rahipler ve a
Eilzadeler, amerikan barbarlarının 

karaya çıkamsına müsaade edilen 
yeni için bütün adaya inen ilahların 
bu öliıme sebep oldukları kanaati 
hüküm sürmeğe başlamıştı. Artık, 

yabancıları uzak tutmak lazımgeldi
ği hususundaki telkinler yeniden al
mış, yürümüştü. Fakat bu sırada, Ja
ponya'da imparatorluğu yabancı ti
caretine açmak ve Şogun'ların hü
kümranlığına nihayet verip gene 
Mikado'nun otoritesini iade etmek 
istiyen liberal bir parti de yeniden 
kuvetlenmiye başlamıştı. 

Şogun'ların, Perry ayrıldıktan 

sonra yaptığı ilk iş, iktidar mevkiin
de ve valiliklerde bulunan 400 asil
zadeden mürekkep "Ronins"i içti
maa çağırmak olmuştu. Ronins, dört 
asırdanberi Şogun'larm hükümleri 
altına girmişlerdi. 

Toplantı yapıldığı zaman, mesele, 
basit bir şekilde ortaya atıldı: Ame
rikalılarla münasebete mi girişile
cekti? Yoksa harp mı edilecekti? 
İlk önce büyük bir ekseriyet, gene 
yabancıların memlekete sokulmama
sından yana rey verdi. Bunun üzeri
ne milletin harbe hazırlanması lfi
zımgeliyordu. Asilzadelerin idare
sinde bulunan halk arasında kuvetli 
bir vatanperverlik heyecanı baş gös
terdi. Mabetteki çanlardan toplar 
döküldü; Uraga'nin her tarafı tah
kim edildi ve büyük bir ordu toplan
:nağa başladı. 

Bu teşebbüsün muvaffak olacağı 
şüpheliydi. Bir orta çağ devleti olan 
Japonya, modern bir harp filosuna 
nasıl karşı durabilirdi? Onun için 
hükümet, ümitsizlik içinde bu ha
zırlıkları bırakmıştı ki bu sırada E-

yeyoşi birdenbire ölüverdi. Bu ha
dise üzerine ortaya bir buhran çık
tı. Eğer Şogunluk Perry'nin dediği
ni kabul edecek olursa o zaman, a
silzadelerin durumu zayıflıyacak ve 
liberal parti kuvetlenecekti. Öte ta
raftan Perry'ye silah kuvetiyle kar
şı gelmeğe de imkan yoktu. Böylece 
Perry'nin ziyareti, Şogunların hü
küm ve nüfuzlarına öldürücü bir 
darbe indirmiş oluyordu. 
Eyeyoşi'nin halefi Tokugava ha

nedanının on üçüncüsü ve japon şo
gunlarınm sonuncusu İyesada'ydi. 
Yeni şogun kati bir hareketle umu
mi bir sulh siyaseti ilan etti. Eğer 
kaçınılmıyacak bir vaziyet ortaya 
çıkarsa o zaman amerikalılarla bir 
muahede akdedilecekti. Amerikan 
usul ve kaideleri tetkik olundu. Ha
yaşi, prens Toda'nın riyaseti altın
da, geldiği zaman Perry ile yapıla
cak olan müzakerelere baş komiser 
tayin edildi. 

Böylece, donanması, daha İdsu 
burnu açıklarında fırtınayla boğu

şurken büyük komooorun başlıca i
şi, Perry'nin haberi olmadan, hallo
lunmuştu. Bundan ötesi, artık, vazi
yetten istifadenin yolunu bulmağa 
kalmıştı. 

S oğuk bir kış günü, şubatın on 
birinde, japonların amerikan 

donanmasını Çin ı.ahillerinde san
dıkları bir sırada, fırtınalı bir hava
da şu haber geldi: 

Amerikan donanması Uraga lima
nının 12 mil uzağında demirlemişti 1 
Bu haber, Perry'nin karşılanması hu
susundaki tasavvurları allak bullak 
ve bütün imparatorluğu alt üst etti. 
Perry, kendisini ölüm tehlikesine 
atmak suretiyle bu çiçekli impara
torluğu, gafil avhyarak avrupahla
rın menfaatine büyük bir hizmette 
bulunmuş oluyordu. 

Yeniden liman, Üzerlerindeki bay
rakları soğuk bir rüzgarın dalgalan
dırdığı hükümet kontrol gemileriy
le doldu. Bunlardan ikisi yeni ami
ral gemisi, Povhatan'ın yanma gel
diler ve dört japon memuru gemiye 
çıktı. 

Bunların vazifesi, Perry'nin Ura
ga'ya çıkıp orada Şogun'un emriyle 
kendisini bekliyen memurlarla ko
nuşmıya sevketmekti. 

(Sonu var) 

1 

Edebiyat 

Yaş değil kültür 
Halit Fahri Ozansoy son yazıların- beş on yaş farklı bir neslin eserlerini 

dan birinde, bir takım gençlerin daha bile takibetmek lüzumunu hissetme
önceki nesilden edebiyat üstadlarına miş olan bu şairden başka bir hüküm 
sırf yaşları ilerledi diye kıymet ver - beklenemezdi. O, zamaniyle beraber 
mediklerini ileri sürerek, edebi kıy- durmuştu. Onun içindir ki kendi ken
metinin tayininde yaşı ölçü yapan zih- dini tekrardan ileri geçememiş, yeni 
niyetten şikayet ediyor ve ömürleri- şiirleri daima eskilerinin kötü birer 
nin sonlarına doğru en büyük eserle- taklidi olarak kalmıştır. 
rini vermiş edebiyatçılara garpten ör- Ak saçlı üstad Halit Ziya, bugün be-
nekler gösteriyor. nüz kırkına basmamış bir takım genç 

Esasta haklıdır. 'Gerçekten yaş, hiç muharrirlerden çok daha yeni ve yeniyi 
bir zaman ve hiç bir suretle edebi kıy- takdir edecek kabiliyette ise bunu hiç 
met için miyar teşkil edemez. İhtiyar- şüphesiz asla eksilmemiş olan edebi 
lığından dolayı bir edibi köhne telak- alakasına, daima canlı kalmış olan mü
ki eden zihniyetle, genç yaştaki bir a- talca zevkine borçludur. 
damın olgun eser veremiyeceğini id- Yaşın bize, ateş, heyecan ve hevesi
dia eden kanaat aynı derecede yanlış mizden kaybettirdiğini fazlasiyle te -
ve mantıksızdır. Iafi ettiren, okuma yeliyle dimağımı-

Edebiyat tarihi şaheserlerini ilk 1 zın durmadan zenginleşmesidir. İşle
gençli~inde .verdikten s~n:a zaman~a 1 mi ye~ ma~kine nasıl pasl~ınırsa, işlemi
tereddı etmış ve kıymetını kaybetmış yen dımagm da aynı şekılde bir pas ta
edebiyatçılar kadar, en olgun eserle- bakasiyle örtüldüğü ve asli kapasitesi
rini en olgun yaşında vermiş olanları ni muhafaza etmek şöyle dursun gün
da yan yana sıralar. den güne kıymetinden kaybettiği bir 
Şu halde her ferde göre tesir ve hük- hakikattir. 

mü değişen yaş meselesini edebiyat Onun için, edebiyatta bir yaş mese
bahsinde şümullendirmiye kalkısa- lesi yoktur; fakat bir kültür meselesi 
mayız. vardır. Eski ve yeni kavgası durmuş 

Fakat yaşlılar tarafından anlaşılma- dimağlarla işliyen dimağlar arasında
dıklarmdan şikayet ederek bu teessür- ki aşılmaz uçuruma irca edildiği za
le, muayyen şahısları göz önünde tuta- man hakikatten pek uzaklaşılmış ol
rak eski nesillere hücum eden gençler maz, kanaatindeyim. 
büsbütün haksız mıdırlar? İçlerinde, Yaşar Nabi 
hücumlarını yaş tahdidiyle şümullen-
dirmiyerek eskimiş zihniyeti kasde -
denlerin düşünceleri tetkik ve mü talc
aya değer. 

Evela, münakaşada ihmal edildiğini 
gördüğümüz bir noktayı tasrih ede
lim. 

Edebiyat sahasında, tabiatin verdi
ği istidat ve kabiliyeti inkişaf ettire
rek daima tekenunüle ve olgunluğa 
doğru yürümek için esaslı bir şart 
vardır: Kültüre kıymet vermek, za -
manının cereyanlarını takip etmek ve 
durmadan okumak. 
Edebiyatçının tekemmül ve inkişa -

fı, edebi alaka ve okuı..asının kesildi
ği anda durur. Gençlik heves ve ala
kasiyle ortaya hakikaten değerli ve 
çok ümit verici eserler koymuş nice e
debiyatçılar gösterebiliriz ki, zaman
la bu heyecanları soğuduğu ve okuma 
alakaları kalmadığı için, bir nevi kül
tür anemisine uğrıyarak, oldukları 

yerde kalmak şöyle dursun zamanla 
tereddi etmişler ve ilk gençliklerinin 
eserleriyle kıyaslanamıyacak kadar 
kötü yazılar yazmışlardır. 

Bu kategoriye girecek edipler bil -
hassa aramızda az değildir. Onlar, za
manlarının cereyanlarını takip edeme
dikleri, etmek istemedikleri için ken
.. !erinden sonra yeti:tcnlere karşı da
ima haksız hükümlerde bulunmaktan 
kurtulamamışlardır. Zevkler, zamanla 
beraber yürür, değişir ve tekamül e
der. Artık okumıyan bir adamın zevki, 
tabiidir ki evelce okumuş olduğu za
manların scviyeı;inde kalıplaşmış, ile
riye bir aann atamamıştır. Böyle Dir 
adamdan, yeni cereyanları ve kıymet
leri takdir etmesini beklemek abestir. 
Zamanında tanınmış ve çok sevilmiş 

bir şaire, bir gün, kendinden ancak beş 
altı yaş küçük daha yeni bir şairin şah 
eser denebilecek kadar güzel bir şi
irini göstermiştim. Onu, hatta şiir vas
fına bile layik bulmadı. Gerçi şiir ye
ni bir zevkin mahsuliydi. Fakat bu ye
nilik müfrit cereyanların sahasına gi
renlerden değildi. Kültür sahibi her 
hangi bir insanın mutlaka beğeneceği 
neviden bir yenilik. Fakat kendinden 

1 Dünyada neler oluyor 1 

Ayı bahğı mazot 
yağına dahnca ... 

İngiltere'de Scarboruh limanında 
yavru bir ayı balığı vardır. Bu hayvan 
sabahtan akşama kadar plajda ziyaret
çilerin hele çocukların eğlencesidir. 

Artık tamamen ehlileşmiş olan bu ba

lık az zamanda semizleşmiye başla

mıştır. Çünkü plaja gelen bütün ço
cuklar ona evlerinden gıda taşırlar. 

Fakat geçenlerde ıbu hayvan bir ka
za geçirmiştir. Plaj sahasında denize 

dökülen kalın bir mazot tabakasının i
çine dalmıştır. Fakat üzerine mazotlar 
o kadar sıvanmıştır ki zavallı hayvan

cık kımıldayamaz bir hale gelmiştir. 

Bunun üzerine liman muhafaza me
murları hemen imdat işareti vermiştir. 
Telefonlar harekete geçmiş ayı balığı 
bir sıhiye arabasının içine konarak en 

yakın itfaiye merkezine götürülmüş -
tür. Orada balığın sırtındaki mazotlar 
süpürülmüş bahk çocukların sevinç 
seı:.leri ve alkışları ar.aasnda tekrar 
plaja bırakılmıstır. 

Dünyanın en 

ihtiyar adamı 
Bugün dünyanrn en yaşlı adamı ln

gi/tere'de Senan adında bir ihtiyardır. 
Hiç bir dişi noksan olmıyan bu adam 
140 yaşrdadrr. Asri hayret edilecek ta
rafı şudur: Bu ihtiyarın bugün 16 ya
şında bir kızı vardır. 
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Ankara: 

Öğle Neşrıyatı 
12.30 Kanşık plak 

neşriyatı - 12.50 Plakla tiırk musikisi ve 
halk şarkıları - 13.15 Ajans haberleri. 

Akşam Neşriyatı : 
18

.
30 

Plik 
1 1 

dans musikisi - 19.15 Türk musikisi ve 
halk ııarkıları (Salahattin) - 20.00 Saat a· 
yarı ve arapc;a neşriyat - 20.15 Türk mu
sikisi ve halk ljarkıları (Amatör Cemile) 
- 21.00 Flüt konseri (Ahmet Andiçen 
tarafından) - 21.15 Stüdyo salon or· 
kestrası: 1. Walter Eilers: Marehen Aus 
Wien - 2. Georg Schütz: Wcnn die Dre· 
horgel Spielt. - 3. Weber: I. Mosaique -
4. Rocfter: Darinka - 5. Brusso: Fiam· 
metta - 22.00 Ajans haberleri ve hava ra· 
poru - 22.15 Yarınki program ve SON. 

ı~tanlml : 

Oğle Neşriyatı : 
12.30 Plakla türk 

musikisi - 12.SO Havadis - 13.05 Plakla 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif plak neş· 
riyatı. 

Akşam Neşriyatı : 
16.30 Taksinı 

stadından naklen: İstanbul festival şenlik· 
leri münasebetiyle yapılacak serbest güreş 
müsabakaları - 20.00 Saat ayarı: Grenvic 
rasathanesinden naklen - Keman konserı 
Konservatuvar profesörlerinden Liko A· 
mar, piyanoda Sabo. 1. $ubert: Sonat la 
minör - 2. Tartini: Tayfeltrilln - 20.40 
Hava raporu - 20.43 Ömer Rıza Doğrul 
tarafından arapc;a söylev - 21.00 Saat aya· 
rı - Orkestra: 1. Offenbach: La belle he· 
lene - 2. Borodin: Dans les steepes d'Asi· 
re centrol - S. Siede: İntermezzo - 21.30 
Muzaffer İlkar ve arkadaşları tarafından 
türk musikisi ve halk şarkıları - 22.10 No
votniden naklen orkestra konseri, Kemal 
Akel idaresinde - 22.50-23 Son haberler ve 
ertesi günün programı. Saat ayarı: SON. 

Avrupa : 
0.l'Et<A VE OUERETLER: 18.20 Dro

ytvic; - 19.5 Münih - 20.10 Kolonya _. 
20.15 Bordo, diğer alman istasyonlan. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER: 9 Doyçlandzendcr 
- 9.30 Bremünstcr - 10 Frankfurt - ı 1 
Lauepziğ - 17.15 Roma - 20.55 Prag. 

ODA MUSİKİSİ: 10 Stokholm - 10.45 
Beromünster - 11 Hamburg - ıı.ıS 
Frankfurt - 15.30 Viyana - 18 Könisg· 
bere - 21 Breslav - 21.5 London-Recyo· 
nad. 

SOLO KONSERLERİ: 9.30 Breslav -
11.20 Kolonya - 11.30 Berlin - 14.30 
Stokholm - 15.30 Layepziğ, Stutgart -
17.10 Varııova - 18.30 Breslav. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.) : 6 

Hamburg - 12.30 $tutgart - 13 Stokho· 
im - 18 Berlin - 18.30 Doyçl;mdzendcr. 
London-Recyonat - 19 Hamburg - 19.30 
Breslav. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR· 
8.15 Kolonya - 8.30 Layepzig - 9.30 Fra 
nkfurt - 10.30 Layepzig - 10.40 Könisg· 
rg - 11.30 Doyc;landzender - 17 Viyana. 
HAFİF MÜZİK: 5 Breslav - 6 Stut 

gart - 7 Prağ - 8.30 Könisgberg - 8.3 
Hanıbura; - 8.50 Frankfurt - g Stutgar 
Viyana - 9.15 Hambuıg - !).:lO H .. rıın 
9.45 Layepzig - 10 Breslav, Doyçlandzen 
der - 10.30 Münib, Ştutgart - 12 Alma 
istasyonlan ve Strazburg - 13 Viyana 
13.15 $tutgart - 14 Alman istasyonları 
14.5 Layepziğ - 14.30 Frankfurt, Ştutga 
- ıs Hamburg - 15.30 Bcrlin, Stokholm 
16 Alman istasyonları - 17.15 Milano 
19 Bertin, Ştutgart - 20.10 Alman istas 
yonları - 22.30 Keza - 24 Hamburıı. 

HALK MUSİKİSİ: Breslav - 11 Vi 
yana - 14 Kolonya - 18.15 Viyana - 20. 
Beromünstre - 20.30 Strazburg - 22. 
Budape~te (Sigan orkestrası). 

DANS MÜZİG 1: 18.30 Kolonya - 21.S 
Sofya - 22 Floransa, Sottens - 22.20 Vı 
yana - 23 Viyana, Lüksemburg, Milin 
Paris - P.T.T., Strazburg - Z3.1S Buda 
pe§te - 23.45 Paricı. 

Çorlu' da göçmen e'\·leri 
Çorlu, (Hususi) - Kazamız dahi 

tindeki köylerde göçmen evleri in 
atı büyük faaliyetle devam etmekt 

dir. 
Bu sene kurulacak olan Manna 

cık ve Uhlas köylerinin inşaat işlet' 
de ilerlemiştir. 

Muratlı'nın Aşağı Sevindikli ~ 
Ballıhoca köylerinde 66 ev yapılın 
tadır. 

Ak§amın saat dokuzunda komiser, yanında ka
tibi ve bir polis memuru olduğu halde, bahçeye gir
di. Şehir doktoru Mösyö lbri de aynı zamanda gel
di. Ev, öteberi temin etmekte daima menfaat bulan 
Madam Simomno'nun marifetile, daha §İmdiden ku 
vetli bir fenol kokuyor ve mum ışıkları içinde par
lıyordu. Ve Madam Simomno ölüye bir haç ve mu -
kaddes şİm§ir dalı temin etmek arzusiyle kıvranı -
yordu. Hekim bir mum aydınlığında cesedi muaye
ne etti. 

GOLONC HiKAYE 
Polis komiseri dinlemiyor, düşüncesini takip edi

yordu: 

-Karşılıklı bahsin her yıl ne kadar ııervet ve in
san yediği imkanı yok bilinemiyecektir. Kumar, 
müptelalarını katiyen bmakmaz; onların ellerinden 
her §eylerini aldıktan sonra gene tek ümitleri ola
rak kalır. Filvaki ümidi kesmemek için insanın elin
de başka ne vasıta? .... 

Bu, kırmızı yüzlü, kuvetle soluyan §işman bir 
adamdı ve henüz akşam yemeğini yemİ§tİ : 

- Kalibrosu büyük olan kurşun damakta~ gir · 
miş, beyinden geçmi§, dimağ maddesinin bir kısmı· 
nı alıp götürdükten ve cimcimenin bir parçasını 

patlattıktan sonra kafanın sol cidar kemiğini kır -
mış. Ölüm ani olmuıtur, dedi. 

Mumu Madam Simomno'ya verdikt~n sonra de
vam etti : 

- Kafa parçaları oldukça uzağa fırlamış ola -
caktır. Bunları bahçede bulmak kabildir. İddia e · 
derim ki kurşun toparlaklı. Sivri bir mermi daha 
az tahrip ederdi. 

Bu esnada, uzun boylu ve zayıf, pos bıyıklı ko
miser Mö<JyÖ Jos - Arbrisel, sanki ne görüyor ne işi
tiyordu. Bahçe parmaklığı önünde ~ir köpek ulu -
yordu. 

Hekim: 
- Yaranın istikameti ile hala kırık duran sağ el 

parmakları intiharı bol bol ishal ediyor. 
Bir sigar yaktı. 

Komiser: 
- Kiıfi derecede tenevvür ellik, dedi. 

Rober dö Linyi: 

~~================~==============================-20 
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Yazan: ANATOL FRA.NS 

- Sizleri rahatsız ettiğimden dolayı teessüf ve 
vazifenizi gönül arzusu ile yaptığınızdan dolayı da 
teşekkür ederim. 

Madam Simonno tarafından yol gösterilen komi
serin katibi ile polis memuru cesedi birinci kata 
çıkardılar. 

Mösyö Jos - Arbrisel tırnaklarını kemiriyor ve 
dalgın dalgın bakmıyordu. 

- Adi bir kıskançlık faciası, dedi. Burada, 
Nöyyi'de değişmez bir intihar vasatisi var. Yüz in
tihardan otuzunun sebebi kumardır. Geri kalanı da 
aşk ümidsizliklerinden, sefaletten veya şifa bulmı
yan hastalıklardan ileri geliyor. 

Tema.şa amatörü olan doktor lbri: 
- Şövaliye mi? Şövaliye ha? Durun bakayım, 

onu nerede görmüştüm ... Varyete tiyatrosunda men
faate verilen bir temsilde gÖrmÜ§tüm. Tamam. Bir 
monoloğ okuyordu. 

Köpek hala parmaklığın önünde uluyordu. 
Komiser devam etti: 
- Karşılıklı bahsin bu nahiyede yaptığı tahrip

ler tasavvur edilemez. Mübalağa etmiyorum: Tes
pit ettiğim intiharlardan en az yüzde otuzunun se
bebi kumardır. Burada herkes kumar oynuyor. Ne 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 
kadar berber dükkanı varsa o kadar da gizli ajans 
var. Daha geçen hafta dü Rul caddesinden bir ka
pıcı Bulonya ormanında asılmı§ bulundu. İyi ki ku
mar oynıyan işçiler, hizmetçiler, küçük memurlar 
kendilerini öldürmeğe mecbur olmuyorlar. Mahalle 
değiştiriyor, ortadan kayboluyorlar. Fakat yeri 
yurdu olan bir adam, kumardan mahvolmuş, acele 
ödenmesi lazım borçların yükü altında ezilip kal
mış, haciz ve mahkemeye müracaat tehdidi karıı
sında ne yapacağını şa§ırmış bir devlet memuru çe
kilip gidemez. Böylesi ne yapsın? 

Doktor birdenbire bağırdı: 

- Buldum. O, Kırda düello'yu okumuştu. Mono· 
loktan oldukça bıkıldı. Fakat bu pek tuhaftır. Ak
lınıza geliyor mu: ''Meçle döğüıür müsünüz? Ha
yır, efendim. Tıabancayla? Hayır, efendim. Kılıç
la, bıçakla? Hayır, efendim. Öyleyse sizin ne iste
diğinizi anlıyorum. Siz hayattan bıkmıı değilsiniz. 
Kırda düello etmek niyetindesiniz. Razı oluyorum. 
Fakat beş katlı bir binayı kır farzedeceğiz. Yap
raklar araama gizlenmek müsaadesini haizsiniz." 
Şövaliye Kırda düello'yu pek tuhaf okuyordu. O 
akıam beni pek eğlendirdi. Vakıa ben uysal seyir -
cilerdenim. Tiyatroya bayılırım. 

Sözünü kesti; bir müvezziin uzaklardan gelen 
sesine kulak verdi; kaçan ve bağıran gölgenin pefİ 
sıra caddeye fırladı; çağırdı; elinden bir Paris ga• 
zetesini çekip alarak bir :sokak lambasının ışığında 
açıp Flör - de - pua, La Şatölen, Lükres ~vinden at 
isimlerini aradı. Sonra, gözleri dalgın, elleri titrek, 
aptallaşını§, vurulmut gibi elinden ga:z:eteyi bırak· 
tı: Atı kazanmıyordu. 

Ve doktor lbri onu uzaktan seyrederken, ölü he
kimi olduğu için günün birinde, polis komiserinio 
intiharını da ter.bite davet edilebileceğini düşünü· 
yor ve raporunda, kabil olduğu kadar, kazaen (). 
lüm neticesine varmak kararını §imdiden veriyor
du. 

Birdenbire şemsiyesini kaptı: 
- Gidiyorum. Bu akşam opera komikle bir yer 

verdiler. Bundan istifade etmezsem yazık olur. 

' Linyi, evden ayrılmadan önce madam Simonno • 
dan :sordu: 

- Onu nereye koydunuz? 

Madam Simonno cevap verdi: 

- Karyolaya. En münasibi buydu. 

(So11u ~·ar}, 
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[~~~~~~!.~~~~~~:::::.~::~:::~::~:~:~::~] 
Hay Mısır, hay! 

·ı ed balkın bilsiai muır buida-Bu mevaimde, aeyir yerlerinde RI- Dl m en u andırmak 
da pitmit yahut .atet üııı:erinde kebap :rmda, abulık :::..~.:: an:m•ttı. 
ed·ı . tanl m• baaaaaı ... - . le -

ı IDlf mıaır .. ar • E vitamininin aık du1su117 mu-
- Ha,. mıaır, ba:r! b • fimdi ilmi bir aurette bili-
Diye haylurdıklarnu duyduju~u.z :: ~ek bu Yitaminden mahrum 

vakıt bununla aadece mallarının ıyı- · keldiii asalr, mahrumluk 
liğini anlatmak iatediklerini aaıuraa- k-'mca: bümiitün hadım ata-
nız alclamnq oluraunus. ~u h:&1~: tnU:,i:. Aaya'da. Hindiçini'de, 
111anm aaıl minaamı belki tm1dıki ~· ukar adumda kıtlık yılla -
lllısırcılann kendileri de b~sl~r. ~lk bu vitaminden mahrmn 
Ustalarından öyle ötremmtl~~ır, ~ erkekler kıaır kabmtlardır. 
uatalan )'Okaa muır aatarken oyle a ;:..r bu vitaminden mahrmn ka-
haylurmak adettir, diye du:rmutl~ - I : kalmaz sebe olabilir. Fa
dır. Fakat böyle baylurmanm denn ~ca -~u d:;.~;..;., Bu da a71Ü neti-
b. A , __ ..J -tçoc:.... ~- - -
ır m••aı v..-uır... d ektir Sık ark çocuk clüfuren 
Vaktiyle latanbul ba1anJarmm, ~~de:.,. b~ vitaminle tedavi bile•

türlü türlü renklerde maılablarla ve - m 

itlemeli bat örtüleriyle Gökau ?J'!· deri~. . • 
1 

i ah••t oac1 ... bü.-
L- ..11-- id k da kenclilen- Vıtam•ND aZ ı ı y -nna ~ &' ere ora _ .. abrum kalmak bu marifet -

ne ifaretlerle MVSi ifade etmeie ça- buhiD m ul ela Jui 
lqan sençlerle karfılıklı muır ,...,.. leri ,.apmca, b unmaaınm • 
1 • _ - hesiz pek çirkin bir ,.,. teairi yapacaiJ, atk duypaunu ~ -
~~-Llf'!-L~ •--- boiasla- wancbnnak için lüzumlu olcluju tUP-ouoaa a .,...._... - ,....... ı E vitaminine 

rma ..a.::.u:... lduklanna alamet de- heaizdir. Ondan dola11 • 
• • ... ..,. ... 

0 tenuül vitamini derler. Bu maddı 
fildi. d İat 'z. OD& atk vitamİ• 

Mwr buidayı atlı duysUlllDU he- ·~ -~~ . ·~ .. nı 
yecana setrir de, onun için kadm ve Dl ıy ıraınız. • 
erkek gençler karftltklı mıaır bujda· Ba vitamin buid•"T tanel~de 
yı ymıeji .. v .. ıerdi. Mmr aatıcıla- de vardır. Ancak ~uidaJ t~~ı ek-. 
rnun öyle ba,.Jurmalan da m.mrda mek haline gelİDCJ,.e k~dU: ~d~ki 
bu bauanm bulundujllnu - .-rlı vitaminin ne oldufu fllDdılik ı,..ce 
cilX aöslerle - anlatmak içiadi. bilinmez. Ondan dolayı bujdaydaki 

_ Ne müna_,,.t. di1eceluinis, E vitaminini buiday taneainden yal 
IDıaır bujda,.. lezsetli bir ,.,. ol~. çıkararak elde ederler. 
da, inun• kanum fifirir, çok • ıçı- Halbuki mıur tane tane yenilince, 
rir, micleaini boaar • .- vitamin auda erimediii için ona bir 

Bu da dojru. fakat mıur bufda- teY olmaz. Kebap edilirken alet ba
yında E vitamini vardır, bunlar kıa- fif olduğundan cene bozulmadıiı 
dınlarda da erkeklerde de atk duy- muhtemeldir... E vitamini Jetil ot· 
ıaaunu heyecana getirir. Mıaır buğ- larla yeıil aalatada da vardır. Yetil 
daymda bu vitaminin bulundujunu ne ot hayvanların tenuülünü t~ •
eaki zamanm latanbul gençleri, ne der. Onlar yetil ottan aldıklan ~tı&
de auaır aatıcılan bilirlerdi. Mıaır mini bize lop etle"11e ve karacığer
bqdaJ1Dda bu vitaminin bulundu- leriyle verirler. Ondan dolayı et ve 
p ilmin pek yakm .....,.nlarda mey- aalata ,emeklerinde tenaaül vitami
dana çıkardığı bir bilgidir. Ancak ni buluruz. 
halk ba.-m pek çok f9ylenle i- Bununla beraber bu mevaimde 
limden çok önce - Her &iİnkÜ gör- taze mıaır yemenin de aynca bir 
aii ü...me - bir fikir edinmit oldu- zevki vardır; tıahii, çok yememek, 
tuau bilininis. Mıaır buidayı itinde mide:ri bozmamak ,.niyle. Ama, 
de, fiipbeeiz böyle olmuttu. E vitami- afk ufnmda mideyi feda edeneniz ... 
ni Uha ketfeclilmeden, bunun mı-
... buidaymda bulunduğu öğre- G. A. 
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Karadeniz havuzunda bölge · 
yOzme birincilikleri batladı 
I>Un ICaradeniz yiUme havuzunda 

.\nkara bölgesi yüzme birincilikleri 
)'apılaı. o.,..M-cill az olan bu müaaba· 
lraıara yalnız Gençlerbirliği ve Güne~ 
kulüpleri ıporcuları iftirik etmitler
dir. Ankaragücü takımı bir yüzücilsil
lliln lieansını almadıiı için yarıtlara 
&irmemitti. 

Havuzda u yüzücü bulunmuı do
layıaiyle mU..bakalar çok serbest ve 
rahat bir tekilde yapılnıııtır. Netice· 
leri yazıyoruz: 

l 00 meıre aerbeaı : 
Beı kitinin girdiği bu milsabaka~a 

blthaua çok kuvetli rakip Cihat ıle 
Suat arasında iyi bir yarışma o~du. 
-eticede 1,11 7 /10 dakikada Cıhat 
l>enizmen Ankara rekoru yaparak bi
rlııci geldi. Suat Dinçer de kendi es
kl derecelerini 3 saniye indirerek 
1,15 dakikada ikinci geldi. Uçüncil 
de rtlneıten Nihat Alp olmuıtur. 

200 meıre kurbağlama : 

çilncll olmaftur 

Tiü~~_yan§ı : 
Bu m~~....ıı olmakla~

raber Gençlerbirliği takımı 6.31 dak!
kada Güneı takımı da 7.15 5/10 dakı
kada bitirmittir. 

Bugün saat ıs de diler müaaba~
lara devam edilerek bölge ~ bı
rincilikleri bitirilmiı olacaktır. 

Bugünkü program : 
ı _ 100 metre aırt UatU 
2 _ 200 metre serbeat 
3 _ 1500 metre serbest 

4 - Atlamalar: 
A) önden perende koprak 
B) Geriye adi balıklama durarak 
C) lleri çıkıp ıerl devrilerek atla-

ma koprak 
D) Bir perendeli ten atlama dura· 

rak k 
E) önden bükmeli yarım burcu o-

prak. 
5 - 4 X 200 bayrak yarıfı. Bu milsabakaya dört kiti girdi. Çok 

heyecanlı bir yarıtmadan aonra Genç
ltrblrliiinden İhsan Telll 3.25 daki- .allllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
lracta birinci gelerek yeni Ankara re- - • 
lroru yaptı. Birkaç haftadır tstanbul- §sır lnglliı Zllllllnln lllbrll~ 
da Çalı•.,_larına devam eden thsaıun • -

r-- = ---- = lldtfı bu derece çok iyidir. İkinci ge· • f • 
leıı Nurhan Ogan da kendi eski de- i_Plevne m üda aası;_
recesini indirerek 3.[j.f de bu milsaba-
ır_yı bitirmittir. Yaıınro henüz çok § 1877 de türk ordUIUJlda § 
ktlçUk olmasına rağmen :.:ıiığı bu de- 5 bir bölük kumandam ol-= 5 
~~ çok iyidir ve ilerisi için çok 5 Ple.nede harb etmit O,. 5 
'"'llit vericidir. 5 yüzbatı F. Von Herbert ID 5 

UçUncU GUneı kulUbUnden HUsa • :_ ...iioırel bir üalObla >:--dıiJ, 5_ 
!Qettin Torun olmuıtur. Kurbağalama· : :;k.dapm•• Nurettm ~: : t• İ}'i yüzen Hüaamettin fazla idman· 5 TAM'm da dilimize. çeYird• •• I• 5 

Obnadığı için daha iyi derece ya· • __ ,_ 1 1 zın • 
~ıtır. : fi bu kitab, IU&er ı ı~ı. . : 

5 terefli safhalarından birlDI 5 
COo nıeıre aerbeaı: § canland~da. Jek ki· 5 

liu mUaabakaya s kiti girml,tir. Bu 5 Aakerlenn .~~- da 5 
lbU..bakayı da en iyi derece ile Cihat 5 tabı, ıuker .ouu_a7-:w o- 5 
~lzınen bitirmittir. 7.09 Ketfiye § beyec~n~~-~!.r ~ik&t!: 'kitab, 5 

t bulunan dereceyi 6,26 8/10 gibi bU· : kuyabıl9ÇmUen : 
~ btr farkla indirmittir. Ketfi Tar- : çıktı. 100 kuruta atdıJor. : 
1-ıı da 6,56 dakikada ikinci olmuıtur. ~HHlllHIHlllHllllHlllHllllllllllr' 

BUyUkcingös de il-

ULUS 

Cümhuriyef(ilerin kararı 
TOPRAGI ADIM ADIM 

MÜDAFAA EDECEKLER.! 
GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 

Lö Tan'ın başyazısi 

-5-

l.:-----
... 1 ... hl .... ü ..... ııııııiıml Q,llllliııiı .... 

Ucuz yaşamak 
- Ev kiralan yüksek, yiyecek ucuz 

deiil, giyecek alet pahaıma, elek
trik öyle. Havagazı keza ... Biraz ei
lenmek isteraeniz dünyanm paraamı 
harcamak lazım... Naaıl yatamalı? 

Sık sık böyle konuıuyoruz, 
Tealim etmeliyiz ki Ankara'da ev 

kiralan hakikaten yüksektir. Fakat 
ekonominin au ve talep kaideaini 
naaıl unutabiliriz? Tıalep azaldıkça 
kiralar düteeektir. 

- Tedbir alınamaz mı ? 
- En doğru tedbir kiralık evlerin 

B ir müddetten beri her iki ta
rafça da Ebre cepheainde 

nadir bir gayretle idame edilen mu
harebe yeni bir aafhaya giriyor gö
rünmektedir. Nasyonalistler Fayon -
Mokinevza mıntakumda hilkilmet
çilerin mevzilerini itıale muvaffak 
olduklarını ve onları nehre kadar sür 
düklerini, burada ehemiyetli mik
tarda cumhuriyetçi kıtalarmm aa
rılmıt olduğunu bildiriyorlar. Haki
katte, Ebre'deki cumhuriyetçi cep
hesi bu noktada yarılmıttır ve Sala
manka tebliğlerinin bildirdiği aske
ri hareket, ona atfedilmek iatenilen 
tUmule malikse, harbın devamı üze
rinde ciddi neticeler doiurabilir: 

ekonomik mütkillitla bıkılmalarını 
temin etmek lhımgeldiği merke
zindedir. Esasen iki taraf ta, zaferi, 
aıkerl harekattan ziyade düşmanın 
geriden beslenmek hususunda uğrı
yacağı miltkülattan beklemektedir. 
Meselenin bu tarafı diki...ı ti çekici
dir. 

mucibince İngiltere hükümetçi ve 
nasyonalist otoritelerin rızasını el
He etmek için Baraelona ve Bürgos'
da lazım gelen te,ebbüsler~ bulun
muştu. Barselona kabul ettiğini bil
dirdi, fakat Bürgos timdiye kadar 

çoğaltılmaaı, Ankara'd& yerlefn 
olanlarm ev aabibi edilmeaidir. Bellu 
biraz yavat. fakat nihayet, buna 
doiru gidiliyor. Yepyeni bir tebriıa 
kurulmaaı için devletin meakea zam
mı, balkın zaruri yardım teklinde 
mülk sahiplerini tatmin etmeai la
znndı. Bu aiatem tabii ömrünü ikmil 
etmek üzeredir. 

Cumhuriyetçiler Ebre'de mukabil 
taarruzlarına girittikleri zaman, 
kendileri için bilhaua bir oyalama 
harbı mevzuubahis olduğu, nasyo
naliıtlerin cephenin diğer noktaları 
üzerindeki tazyiklerini hafifletmek 
ve Valansiya'ya doğru ilerlemeleri
ni ıeciktirmek iatedikleri farkedil
di. General Franko kuvetlerinin e
nerjik bir aurette hareket ederek bu 
tehlikeyi önliyebilecekleri muhak
kaktı. Franko'cular mubim miktar
da ukeri ve kudretli materiyelleri 
harbe aokmutlar, hükilmetçilerin i
lerlemeaini durdurmuı, ve nasyona
list mevzileri için hakiki bir tehli
ke yaratan bir taarruzu, hiç olmaz
sa timdilik çevirmişlerdir. 

Bu muharebenin neticesi ne olur
sa olaun, lspanya'da iki senelik si
vil harpten sonra yaratılmış olan u
mumi vaziyetin mütaleası hususun
da bundan bir ders çıkmaktadır. 
Nasyonalist kuvetlerin üstünlüğü 

muhakkaktır; fethedilmiJ olan top
raklar ve general Franko'nun ma
nevra inisiyativini daima elinde tut

Ş imdilik, aivil harp devam et
mektedir, en nikbinler bile 

bu harbın bu sene sonundan veya ge
lecek aenenin ilk aylarından önce 
ıona ereceğini aanmamaktadırlar. 
Hiç olmazsa bu harbe bir iç İspan
yol mücadelesi karakterini iade et
mek, ta,ıdığı enternaıyonal ihtilat
lar tehdidini önlemek mümkün ola
bilseydi, mühim bir politik terakki 
elde edilmit olduğu dlitünülebilirdi. 
Maalcaef henüz bu netice elde edile
memiJtir, ve iki cephede harbe~n 
yabancı gönüllülerin çekili'i hak
kındaki planın tatbik mevkiine ko
nuluşundaki gecikmeler haklı ola
rak endişeler doğurmaktadır. Lond
ra komitesinde daha bir kaç hafta 
önce bu pHin üzerinde mutabık ka
lınmıştır. Enternasyonal sayım ko
misyonlarının mahalline gitmeleri 
ve ispanrol olmıyan muhariplerin 
vatanlarına iadeai itini organize et
meleri için bütün hazırlıklar yapıl
mıştı. Kendisine verilen salahiyet 

b~ hususta hiç bir resmt itarda bu-
1 unmadı. Bu hareket çok hayret ve
ricidir, bahusus ki bir kaç ay evel 
general Franko yabancı gönüllüle
rin çekilmesi prensipini müsait bir 
tekilde telakki etmitti. Londra ko
mitesinin kabul ctmiı olduğu İngi
liz planı o zaman tasarlanmış olana 
tamamen mutabıktır. Nasyonalist 
başkumandanının şimdiki tereddü
dünün ıeri bir zafer edinmek husu
sundaki ümidinin inkisara uğrama
sından ve harbın devamı için yaban
cı kıtaların yardımından vaz geçe-
miyeceğini anlamıJ olmasından mı 

ileri geldiği suali hatıra gelmekte
dir. Ne de olsa, Bürgos'taki vazife-
si batına gitmif olan Sir Robert 
Hodgıon, general Franko'ya alakalı 
devletlerin gönüllülerin çekilmesi 
hususunda muvafakatini bir an evci 
bildirmesine verdikleri büyük ehe
miyeti anlatmak için talimat almış
tır. Bütün karıflT'azlık ıiyaa,.tinin 
temeli olan bu planı hadiselerin ge
ride bırakması iatenmiyoraa, pratik 
tatbikat safhasına ~lımenin ancak 
zamanıdır. 

"Fakat yiyecek ve giyecek maa
raflarmdan, aydınlanma ve ıamıına 
ücretlerinden tasarruf daima kabil -
dir. Orta halli bile aayılamıyacakla -
rımızın beaapaızlrldarı aevkiyle ne 
kadar pıa.balı yatadıklarına biç dik -
kat ettiniz mi? 

muı olması keyfiyeti kendi davaaı- .-------------------------------

Gıdayı kalorisi ile ölçmek dama -
iımızla tatmaktan üatün tutulmıya 
batladığı gün çok daha ucuz yqa
mayı öğrenmit olacağız. iki yumur • 
lıa bir tabak etten bealeyicidir. ikin· 
ci nevi dediiimiz ekmeğin birinci
den faydalı olduğunu hekimler &Öy· 
lüyor. Mevsim aebze ve meyvaln yi
yerek aıbatli yaıamak kızartma, pi • 
lav, börek, hamur tatlıları yiyerek 
rabat11z yaıamaktan ucuzdur da. 
Türk kadınları malzemeyi mutfak -
larmda terazide tartıp yemek pİfİr -
meyi adet edecekleri zaman vücut
ları daha zinde ve keaeleri daha do
lu olacaktır. Çiy ve bol •tık altmda 
geç vakitlere kadar poker oynamak 
itiyadmdan vaz geçecek ailelerin e • 
lektrik faturaları yarıyanya inmek 
mümkündür. imdi, elektrik düğme -
leri de odalara girip çıkılırken açılıp 
kapanmak auretiyle bot yere li.mbı& 
eskitmemek kolaybimı temin eden 
güzel bir icattır. Mutfaklarmuzda 
yuvarlak dipli tencerelerle ne kadar 
har•ret israf ettiğimizin f arkmda 
ol&aydrk düz dipli ve üatüate kayna -
mau kabil tencerelerle havagazını 
ı.u kadar pahalı bulmazdık. 

nın kazanma ihtimali daha fazla ol
duğunu kafi derecede iıpat etmek
tedir. Fakat hükümetçilerin, ne ka
dar sarsılmış da olsalar, mukave
metleri tükenmiş değildir, bunlar 
daha oldukça ııawı bir Aldan harbe 
denm edd.>flirler. Ne Mkerden, ne 
de silahtuı mahrumdurlar, bir haylı 
s•Jrmeıra cfrmit bir dadT• nadir bir 
flCMtle mtldafa etdlderl teaJma •· 
dilmelidlr. Bu mukavemet vuiyeti 
dnamlı bir nrette tadil edecek bir 
tnir yapmıya hlll muktedir mi
dir? Bu iddiada bulunmak biru cU
retkirane olur. Harpte önüne geçi
lemiyeceii bilinen bir matlubiyeti 
teveJddllle kabul etmekteme aonuna 
kadar harbetmenin d-ha iyi olduğu
nu söyliyen doktrini Bar::ıelona hü-

.. eti benimıemiı görünmektedir . 
Bu o e rmeae bile, 
humı yorarak, yıpratarak, üstünlü
ğünü te9kil eden kaynakların tü
kenmesini tacil ederek, bir uzlaf1D8 
pkli için müaait prtlar huırhyabi
lir. Cumhuriyetçiler bu diltüncede 
iseler Ptılacak bir tey yoktur. Bu, 
mukavemette gösterdikleri azmi, za
manla ellerinden çıkacağını bildik
leri mevzileri büyük fedakarlıklarla 
müdafaada inat etmelerini izah e· 
der. 

K ati muvaffakiyetler olmua 
da. bu taktik ihmal edilemi

yecek neticeler doğurmuıtur . .Ma
yıata Akdeniz sahiline dofru bü
yük nuyonaliat taarruzu hatladığı 
vakıt bunun az zaman içinde netice
leneceti ve cumhuriyetçi hUJrilme
tin yıkılması ancak bir hafta veya 
cUn meaeleai olduiu ileri ıürülüyor· 
du. §imdi ağustosun ilk yarıaında
dayız, Madrit, Baraelona ve Valan-
ılya dütmemittir: hilldlmetçiler mü
euir ıurette mukabil taarruzlar ya
pacak vaziyette bulunmaktadırlar. 
Hakikatte, ıünlerce müddet, Ebre 
cepbeıi iıtikrar bulmut ıöründil, 
cumhuriye.çıler bqlıca mevzilerde 
tutunuyor, nuyonaliıtler hava ku
ntlerinin daimi surette faaliyette 
bulunmaalyle dUpnanın tin safları
nı arkadan beılenmesine mani olmı
ya çalıııyorlardı. lstenıin istenme
ıin, bu, vaziyeti aydınlatan bir va
Jnadır. Baraelona'da çıbn bir gaze
te, Diluvio, Ebre taarruzunun. nu
yonaliatler lehindeki yabancı m41da
haleainin cumhuriyetçilerin imkin
larmdan hiç birini yok etmemif ol
dufunu ve devamlı bir mukaveme· 
tin dütmanın hakkından ıelmiye ki
fl ıeleceğini yazmıttır. Bundan JU 
çıkar ki, umumt bir tekilde Baraelo-

' . na nın rörllfU, kabil oldufu kadar 
uzun aman mukavemet etmek, top
rafı adım adım müdafaa etmek, nas
yonalistlerin llerlemeılni devamlı 
surette dağıtıcı taarruzlarla nıU9kU
llta uiratarü JlllDC!I bıldnnlık :ve 

Milyonlarca . """. 
çıçegın 

-
meydana getirdiği 

'
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renkli bir okyanus 

l"ı l!:..:!J -

Holôndanın 

Ç i ÇEK 
tarlaları 

llkbaharrn o güzel günlerindtt, mil- dünyanın her cins, btt-r renle çiçeği ye
yonlarca goncanın tttfldl ttttiği bir çi- tişir. Hele La Hey ile Harlem arasz 
çek tarlasında dolaımak ne zevkli ıey- baıtan baıa güllük ve gülistanlıktır. 
diri lfte Hollanda Jile, sDnblil, ner- Bu güllerin en büyük müfterisi al
ki:ı, ve gelincikten rengirenlc bir ok- manlar, İngilizler ve lransızlardır. 
yanus, gözünüzün alabildiğine uzayıp ilkbahardan itibaren açılmağa baı
gider. insan hayran olur; /abt yalnız lıyan çiçekler, bir deniz halinde dal
çiçelclere değil, peri bahçelerini anc!I- galanır durur. Hele lile ve sDnbül tar
ran o gülistanları memleketlerinin bir lalarının temaıa:ıına doyum olmaz. 
servet menbaı haline getirmek için ho- Bütün turistler bu manzarayı görme
Jandalıların, nasıl sabırla, israrla ça- ğe can atarlar. 
lıftılclarına da hayran olur. Ho/anda/ıların o kumlu, dilim dilim 

"Çiçekler diJnyanrn ziynetidir." Çi- topraklara bu güHllilcleri nasıl yerleş
Ç4Pk, rengiyle, kokusiyle manzarasın - tirdik/eri hayrete değttr. ilkbaharda 
dalci masumiyetiyle her zaman güzel- Leyd ile Harlem arasında her balta 
lilin, temizliğin sembolü olmuş, eski başka manzara g6rürüsünüz. Eveli 
devirlerdenberi insanları kendine hay- gül renginde uzanan o tomurcuk deni
ran edegelmiştir. zi git gide mavi, sarı, liil ve menekftl 

Bu hayranlık yalnız tezyinat için li.- renklerine büriiniir. 
zım olan evsa/r haiz olmasından değil, ilk açılan çiçek nerkistir. Sonra 
bir çok çiçeklerin bazı hastalıklara sünbül, sonra da Holanda'nın o marul 
Jcarp iliç olarak kullanılmasından, Jileleri ... 
den/ere deva olmasından ileri gelmi!J- Çi~kler arasında en Jcolay yetişen
tir. /erden birisi de li.Jedir. Onun için Ho-

.Bugün çiçekler yalnrz tHyinata in- /anda'da en çok bu çiçek taammüm et-
bısar etmemekte, iktisadi roller de oy- · · s 
nama.hadır. ÇirelcJer ticarette rtrivat mııtır. onra, lilelerin hepsi de aynı 
• ır ı, samaada açmaz. Bazıları erk•n bazııçin iptidai madde olarak, arandıg·ı gi- ı 

arı geç yetiıirler. lıte Holanda'nrn •n 
bi doğrudan doğruya soğanları da ti- çok ıbraç ettiği Ji.Je soğanları bu geç 
caret metaı olmuıtur. Bazı memleket- yetiıen lale cinsindendir. Bu cins Ji
l•rde çiçekçiliğe hususi bir ebemiyet leleri münhasıran Amerika ve lngilte
ve kıymet verirler. Meseli. bugün Hol- re çekel. 
landa dünyada en çok çiçek yetiştiren, 
bele en çok çiçek soğanı ibrat; eden Holanda'da biç bir çit;ek yoktur ki 
memleketlerinden birisidir. onun müteaddit cinşi mevcut olmasın. 

Bugiia Hollanda'da 8.000 belctar a- Ea açığırıdaa ea koyıuuna kadar bir 
razi çiçek soğanlariyle lcaplıdır. Ho- renkte bir nevi t;içek bulabi/irşiaiz. 
landa aenede 40.000.000 kı'lto çiçek so- Bunu melezleme denen bir usulle elde 
lanı ihraç etmektedir. Bu ihracatı bil- ederler. Çiçelcler arasında t;eşitleri en 
hasa .Amerika,, ve /ngiltere'ye yap. rağbette olanı nerkistir. Nerlıislerin 
malctadrr. beyaz, kırmızı, sarı ıre turuncu renkte 

H..olanda toprakları çiçek yetiftir _ olanları daima aranzr. Nerlıia bilbılsaa 
TMge ievkal&de miisaittir. Fakat ora. kumlu toprdlarda biitiin hvetiyle 
d~Jci.~~çekçililc yalnız toprağın un- yerden fr!Jhrrr. Nerlcia bahçelerinde 
gı'nlıgınden değil, çiçek bahçelerinde en ÇQJc tercih edilen beadesl plciller 
çalıpnların inatla, ısrarla uğra!Jmala- kare ve üç lc6fedlr. 
rrndan ileri gelmiı, biiyillc bir inkipl Nerlıi:ıle :ıDnbüller soğuğa biç da-
giJstermiştir. ı 

• . . yanamaz ar. Nerlds tarlalarını Jcııın 
Tabiatın lqzl, 'fnMn emeliyle bir- doadaa muWau etmek için amanla 

Tuarruf, tuarruftur. Fakat ta
urraf. ~lms bankada para Wrik
titwek clelil, t........tlclrane )'ata• 

m&J'I Wlmektir. Yılda iki ellti8e dik -
mui ilama selen senç kadın pahalı 
terzid .. bet ke>Rüm almak heveüni 
bealene giyim tah.emmi,il edilemiye
cek kadar pahalı olur, Baıka misal· 
lere ne hacet! - N. Baydar 

Bulgaristan'ın 

Paris elçisinin 
cenaze töreni 

Sofya, 13 a.a. - Bulgaristan'ın Pa
ria elçisi Batolov'un cenaze merasimi 
bu sabah burada yapılmıştır. .Mera
aimde, kırahn bir mümessili, Başvekil 
Köaeivanof, Bahriye nazırı Dukolov, 
Münakalat nazırı lovov, Fransız elçi
si ve elçilik erkanı, fransız ateşemili
teri, kor diplomatik, belediye reisi ff 

belediye mecliai haıı ve eski nazırlar 
ve Sofya garnizonuna mensup askert 
kıtalar hazır bulunrhuiftur. Sabık bat
vekil Mupnov ile belediye reis mua
vini birer nutuk söylemiştir. 

mııtır. O yalnız tezyinat için dttğil 
tıbbi müstahzarat için de pek tercih e
dilen bir çiçektir. Binlerce çeıidi 

mevcuttur. Yalnız derince, kumlu, 
buğday topragı ister. 

Holanda bahçelerinde sünbülleriıı 
de büyüle bir ebemiyeti vardır. Men
!Jei prk olan sünbülün beş yüzden /u
la nevi tespit edilmiştir. Herkisin çı.t
tığı yerse şarkla A vrupa'nrn cenubu
dur. Fakat Almanya'da, Jngiltere'de. 
ltalya'da lspanya'da ve Franu.'da bir 
ço.t vadilerde yabani bir halde nerlıiM 
rastlanır. 

Bunlardan başka Holanda bahçele -
rinde gelinciğe de büyük bir yer ay
rrlmıftir, Hattı o kadar tekimül et -

miştir ki üç yüzden fazla bir çe§idi el
de edilmiştir. Vaktiyle tıbta çok ip 
yarıyan bu çiçeğin bugün Holanda'da 
lcoyu menekp renginden tutunuz da 
da beyaz, Jcrrmrzı sarı gibi bütüa renk
lerde cinsirıe tesadüf edersiniz. 

leılnce. H olanda, muuum bir siçek bol bol 6rt~rler. Fu.t iM• Nyl• .taba 
babçeai balial alllllftU. HoJazıda•da ;ywpa istemes. O asli bant• abfa 

Çok sabırlı ve çalışkan olan bolaa
dalılar mem/elctt-tlerinde çiçekçi/ile ıi-
::::;~m bir tlcuet braa,ı .hnaUf • 
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İzmir ihracatçıları 
•• • • 

• • • ve 
satışlara 

ıncır Uzüm uzenne 
Alivre başladı lor 

Kurum yaş üzüm ve kavun ihracah haı1rhklanm da bitirdi 
lı:mır (Hususı) - Alivre üzüm, in

cır satışları başlamıştır. Satış koope
ratıılerı birhgı genel direktoriı :tsay 
lsmaıl Hakkı \ı eral, bu sene kuru u
zum ve ıncır piyasasında kendı mües
sesesının tatbık edecegı satış ve çalış
ma sisteminı kuru meyve ihracatçıları 
toplantısında esaslı bır şekilde izan 
eylemiş ve her turlü fiyat oyunlarına 
karşı, birligin müdahalede bulunaca • 
gını bildirmıştir. Birlik, geçen sene ti
yatlarından aşağı olmamak şartiyle, 
ihracatçılarımızın satışa başlamaları
nın faydalı olacağı kanaatini ileri sür
muş ve bu yolda ileri sürülen bazı fi. 
kirleri de sarahatle karşılayınca, o giı
ne kadar mevcut olan tereddüt ortad:ın 
kalkmış, derhal alivre satışlar başla

mıştır. 

Tutulan yol şudur: 
Geçen seneki fiyatlardan aşağı ol

mamak şartiyle satışa başlıyarak nor
mal şekilde yükseliş ... 

llk tereddüt devrelerinden istifade 
eden bazı küçük müesseselerin, bugün 
11 kuruşa satılan üzüm üzerinde 8 - 8.5 
kuruş oferto yaptıkları, keza, incir
de de % 30 düşük fiyatla alivre satış
lard3 bulu:!'iukları anlaşılmışt:r. 

Kooperatifler birliğinin sarih ve 
kati vaziyeti üzerine, bu gibi piyasa 
oyunları derhal durmu§ ve asıl büyük 
ihracat müeseceleri, muhtelif memle
ketlere satış esasını gözeterek faali
yete geçmişlerdir. 
Mıntakamızda kooperatif teşekkül

lerinin ve ortaklarının sayısı gittik -

çe arttığı için, birliğin piyasadaki nü
tuz ve tesiri de o nisbette fazlala::;mış
tır. Üzüm rekoltesi, geçen seneye nis
petle biraz daha fazladır. Maamafih, 
Almanya'nın da alıcılar arasına karış
mış olması ve bu sene, gerek inhisar
lar idaresinin, gerek üzüm kurumu -
nun daha fazla şarap imali için faali
yete geçmiş bulunması sebebiyle, re
kolte rahat rahat eriyecek ve içinde 
bulunduğumuz, istihsal devresi, incir, 
tütün ve sairesine de şamil olmak ü
zere bereketli ve kazançlı geçecektir. 
Kurum, yaş üzüm ve kavun sevki ha-

zırlıklarıni da ikmal etmiştir. İngilte
re'den bir mütehassıs gelmiş ve sevki
yat işleri ile alakadar olmağa başla

mıştır. Mütehass ı s, sevk yolu, amba
laj ve saire etrafındaki düşüncelerini, 
birlik erkanına anlatmıştır. Tahmil, 
kısmen Urla, Karaburun iskelelerin -
den yapılacaktır. 

Geçen senenin tecrübeleriyle bu se
ne, yaşüzüm ve kavun ihracında, iyi 
neticeler alınması çok muhtemeldir. 
Üzüm kurumu, aynı zamanda İ ngilte
re piyasasına çekirdeksiz üzüm sevke
derek, alıcıların şimdiye kadar hiç de
nemedikleri bu mahsulü de tanıtmağı 
kararlaştırmıştır. Bunda muvaffaki -
yet hasıl olduğu takdirde, rekoltenin 
harcanması noktasından büyük bir a
dım atılmış olacağı kanaati vardır. 

Şehrimizdeki üzüm, incir hanlarında 

temizlikler, amele kaydı muamelesi 
başlamıştır. Bugünlerde, bütün han -
lar faaliyete geçecekt ir. 

Halkevi genf leri dağlar mıntakaıında yaya olarak aeyahat 
yapıyorlar 

Ünye halkevlileı·i sekiz 
günlük bir köy gezisi yaptılar 

Gezi çok faydah oldu 

, ....................... . 
: Halkevlilerlc 

1

: birlikte köyle
ri dolaşan dok
t o r Burhan 
H anhan bera -

1 

berinde götür
düğü afişler ü
zerinde J:öylü
Jcrc bı'Jgi ver

i di, birçok has
i talıkların sc -
J beplcrini ve ko
J runma çarclc-

1

• rini anlattı. 

........................ 
Ünye, (Hususi) - Ünye halkevinin bu toplantılara ( 1400) vatandaş işti· 

muhtelif kollarına mensup dokuz ki- rak etmiştir. 
şilik bir kafile, başkan Hamit Hazne- Heyet, ayrıca her köyde milli ve 
dar'ın riyaseti altında sekiz gün sü- mahalli kıyafetler, rakslar, ıidetler, 
ren bir köy gezisi yapmıştır. Gezi, 175 ananeler ve küçük sanatlar hakkında 

kilometrelik bir saha içinde yapılmış da tetkikler yapmıştır. Bu tetkiklerin 
ve dört köyde durularak birer müsa- neticesi ve seyahatın bol fotoğraflarla 
mere verilmiştir. Temsil edilen (aşar tespit edilen intibaları bir broşür ha

soyguncuları) ismindeki piyes, iki tinde neşredilecektir. 
devrin farklarını tebarüz ettirmek iti- Köylüye yük olmamak için çadırda 
bariyle çok faydalı olmuş, köylüler yatan ve pişirdiğini yiyen kafile, 17 5 

tarafından büyük bir alaka ile seyre- kilometrelik bu seyahatin bir kısmını 
dilmiştir. Temsilden başka köylü va- atlarla bir kısmını da yürüyerek yap
tandaşlarla muhtelif mevzular üzerin- mıştır. Her bakımdan verimli olan bu 
de konuşmalar yapıldığı gibi sıhat ve- gezinin müteşebbislerini ve bin türlü 

kaleti propaganda şubesinin neşretti- mahrumiyete katlanan gençleri tak

ği afişlerle hastalık ve sağlık mesele- dirle anmak bir vazifedir. 

leri etrafında özlü bilgiler verilmiş, Gezi intibaları Ünyelilere halkevi 

sıtmalılara kinin dağıtılmıştır. salonunda B. Bürhan H anhan tarafın-

Kafilenin dört köyde tertip ettigi dan anlatılmııtır. 
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!YURDDAN RESİMLERi 

Bir Leylek 
Pencere camını kırdı 

Of oraya girdi 
Turgutlu, (Hususi) - Bir kaç gün 

evel sabah Alaşehir'den İzmir'e yolcu
larını götürmekte olan otoray, Mani
sa'nın Muradiye istasyonuna yakın 
bir yerinde garip bir hadise geçirmiş
ti r. 

Demiryoluna bitişik bir tarlada gez
mekte olan bir leylek sürüsü otora
yın sesini, gürültüsünü işitince hava
ya kalkmışlardır. En son kalkan ley -
lek süratle havalanamadığından bu sı
rada yoldan geçen otoraya çarpmış ve 
bir camını kırarak içeri girmiştir. 

Bu vaziyet karşısında otoray dur
muş ve vaka, hadise bir zabıt varaka
siyle tespit edilmiş leylek de alıko
nulmuştur. Bu garip hadise, yolcuları 
hayret ve heyecan içinde bırakmıştır. 
Camın yanında oturan bir zatın alnı

na bir cam parçası girmiş fakat par
ça yolcular tarafından derhal çıkarıl 

mıştır. Leyleğin de sağ ayağı az kana
mıştır. 

Otoray İzmir'e vardığı zaman ley
lek muayeneye sevk edilmiştir. Henüz 
bu senenin yavrusu olan hayvancağı
zın uçmakta pek usta olmadığı anlaşıl
dığı için suçu affedilmiş ve serbest bı
rakılmıştır. - Rıza Kaya. 

Senenin ilk pancar mahsulü 
Edirne (Hususi) - Yeni sene pan

car mahsulü olarak ilk parti şehir ı· 
çinden, önde davul zurna olduğu hal
de, arabalarla geçirilerek istasyona 
sevkedildi. Yeni yıl pancar mahsulü 
oldukça iyidir. Alpullu şeker fabri -
kası kampanyaya başlamıştır. Şeker 

şirketi müstahsile gereken kolaylığı 

göstermektedir. 

Fuara gidecek Trakya sporcuları 
Edirne (Hususi) - İzmir fuvarı 

maçlarında Trakya'yı temsil edecek o
lan muhtelit futbo l takımı oyuncula
rının hepsi toplanmış ve kamptaki ça
lışmalara başlanmıştır. 

Ajanlığın hazırladığı çalışma prog
ramına göre gençler hep bir arada 
antrenman ve ekzersizlerine devam 
ediyorlar. 

İımil'le bir sergi 
İzmit (Hususi) - İ:zmit'te genç 

kızlara hayat bilgisi ve ev kadını ol
mak vasıflarını veren cumhuriyet 
biçki yurdu, her sene olduğu gibi bu 
sene de ULU GAZİ OKULU salonla
rında çok muvaffak bir sergi açtı. Ser
ginin açılış resminde valimiz, amiral 
ve generaller, belediye reisimiz, şehrin 
ileri gelen zevatı hazır bulundu. Genç 
kızlarımızın bir gönül sevgisiyle işle
dikleri göz ve el nuru mahsulleri zarif 
eserleri takdir ve hayranlıkla seyre • 
dildi. Bu arada yurttan mezun olan ta
lebelere şahadetnamelerini valimiz 
verdi. Misafirlere dondurma şerbet ve 
P.tlst alar ikram edildi, 

Tortum şela lesi 

Tarım 
yıllık 

satış kooperatiflerinin iki 
çahşması çok verimlidir 

8.000 liralık hırsızhk 
Hırsız bl'lundu fakat 

600 lirn eksik ! 
İzmir (Hususi) - Bundan on beş 

gün kadar evel yün mensucat şirketi 
amelesinden Eğirdirli Süleyman'ın, 

ban kadan alınıp şirJı:cte getirmek üze-
' re kcmlisinc emanet edilen sekı..: bln 
! lirayı alıp kaçtığını bildirmiştim. 

Süleyman'ın peşine düşen sivil bir 
memurumuz, mahirane bir araştırma -
dan sonra kendisini Dinar'da, dağlar
da kurulmuş yörük çadırlarında bul

muştur. Yörükler hadiseyi hayretle 
karşılamışlardır. Memur, kendisinin 
polis oldugunu söyliyerek Süleyman'

"' ın fotoğrafisini çıkarıp göstermiş, 

Satı§ kooperatifleri mümeHilleri umumi to,,lantı halinde 

İzmir (Hususi) - Tarım satı kooperat ifleri umumi lieyeti 
HalkevinC:le toplanmış ve kongrede hükümet namına va i bulun
mu~tur. Ve b irlik idare heyetinin ra poru okunmu!, ittifakla tas -
vip edilmiştir. 

Bu rapor bize gösteriyor ki, henüz 
iki senelik bir ömre malik olan satış 
kooperatiflerine karşı alaka artmakta 
ve müstahsil, kendi kuvet ve muvaffa
kiyetini kooperatif kanalı içinde mü
taleaya başlamaktadır. Gerek incir, 
gerekse üzüm kooperatiflerindeki or
tak adedi, gittikçe yüksekmektedir. 
Bu itibarla, kooperatifler birliğinin iş 
yapabilme kuvet ve imkanı artmıştır. 

lzmir Valisi B. Fazlı Güleç ve 
• 
lzmir fuar1nda 

İzmir ( Hususi) - Fuvarın açılma

sına çok az zaman kalmıştır. Bu iti
barla, şehrimizde, bilhassa şimdilik 

fuvar sahasında göze çarpan bir kala
balık kımıldaması ve çalışması vardır. 
Pavyonlarda, asfalt ve sair yollarda, 
yeni kapılarda, suni gölde gruplar ha
linde yüzlerce amele, geceli gündüzlü 
faaliyet halindedir. 
Fuvarın t ezyinat ve tenvirat işleri 

ikmal edilmek üzeredir. Bu sene, İs -
tanbul, Ankara v e diğer şehirlerimiz
den lımir f\l'{ar1nı görmek iç in bin-

Çünkü ortaklarının fazlalığı nisbetin
de, piyasa da faaliyet ve tesirini art
tırmaktadır. 

Kongrede genel direktör Sinop say
lavı Bay İsmail Hakkı Veral, müstah
silin temennilerine cevap vermiştir. 

Murahhaslar, verilen izahatı alakayla 
dinlemiş, ve genel direktörü alkışla -

mışlardır. 

belediye reisi doktor Behçet Uz 

son hazırhklar 
!erce vatandaşın gelmesine muhakkak 
nazariyle bakılmaktadır. F uvar, her 
halde, geçen senekinden çok parlak

tır. 

Bu yüzden, şehire epeyce bir vari
dat düşmesi de beklenmektedir. 
İzmir vilayeti pavyonunda esaslı 

değişiklikler yapılmıştır. 

Fuvar komitesi her akşam, fuvar sa
hasında t oplanmakta ve mevcut işleri 
konuşmaktadır. B u meyan da hazan 
vali Bay Fazlı Göle& de toplantılara 
iştirak etmektedir. 

- Bu adam, sekiz bin lira çalmıştır, 
en küçük bir müdahaleye tahammül e
demem, onu gotureceğ iın, d.:mış ve 
,.urukler de karşılarındakinin bir me
mur, Süleyman'ın da böyle bir marifet 
kahramanı olduğunu duyunca, 

- Al git öyleyse 1 

Demişlerdir. Süleyman, ilk istice -
vabında, paraların yerini söylemek i.s-

tememiş ve nihayet: 

- Eğirdir'e götürmütüm, 

Demiştir. Halbuki İzmir'e getirilip 

de dün tekrar isticevap edilince, 
- Yalan - demiştir - Para, bura

da, l zmir'deki evimdedir. 

Filhakika, paranın 7400 küsur lirası, 
Süleyman'ın evinde, paçavralara sarı
lı olarak bulunmuş ve şirkete teslime
dilmiştir. Şirket, davacı olmadığını 

: bi ldirmiştir. Bu itibarla, hadisede ka· 
nunen hukukuamme de hareket edc
mediginden Süleyman'ın serbest bıra• 
kı lması muhtemeldir. 

Yurclse,·c·r hir ,·atarulaş 

Adana, (Hususi) - Elma köyünde 
oturan Memici adında bir zat Kadir· 
li'ye giden yolun üzerinde ve haraP 
bir halde bulunan Mercin suyunun iiS' 
tündeki köprüyü iki bin lira sarf et· 
mek suretiyle mühendis Savni'ye yal"' 
tırmıştır. . i 

Bu yurtsever zatın şu hareket~t'l
şayanı taktir bulur ve diğer zengıt'lf 
!erimizin de bu gibi hayırlı eserle 
vücuda getirmesini temenni ederiZ· 

Pamuk hasadına iki h afta ''~ 
Adana, (Hususi) - Tarlalarda t· 

pamukların iki haftaya kadar basa t 
larına başlanacaktır. Bu sene kJe-v.la~. 
sahası fazla olduğundan amele ıhte" 
yacı daha fazla kendini gösterınel< 
dir. ·ııı 

Amele tedariki için önceden mUh~ıı· 
miktarda avans vermek müşkülat.ı çi· 
lunduğu halde, denilebilir ki çıf\ıı 
terimiz şimdiden amelelerini teıı1 ell 
etmiş gibidirler. Randrman da gd~'-. . , ... 
seneye nazaran daha fazla ve ıyı 



8 -

r 

e 

'14- 8-1938 

Bir japon fırkası 
bozguna uğratıldı 

(inliler Sanghay' a hücum ettiler 
(Başı 1. inci sayfada) 

tüfek ve batka malzemei harbi
ye iğtinam etmitlerdir. 

Sanghay' a toarruz 
Şanghay'dan alınan malümata gö

re, Çin kuvetleri pazartesi gecesi l'u
tung 'daki japon krtalarına ani suret : 
te hücum etmişlerdir. Tüfek se~~n 
imtiyazlı ecnebi mıntakalanndan lfl • 
tilmekte idi. Saat 19 da bafhyan mu
harebeler 22 de hata devam etmektey
di. Putung ve Nantao'dai vaziyet son 
derece gergindir. Japonlar alelacele 
lüzumlu ihtiyat tedbirleri almakta· 
dırlar. 

Çete harpları artıyor 
Şanghay'daki muhasem.ıun birinci 

yılaonumuniın taxarrubü ve bu_mınta· 
kada çete muharebesi yapan ~ ku : 
vetlerınin gittikçe artan faaliyetlerı 
dolayısiyle Putung'da 4 ağustost~ 

be · .. f. "d bük" um·· sürmektedir· n or ı ı are 
Saat 20 den itibaren nöbetçiler mezu • 
niyet almadan sokakta bul~n.an her
kes üzerine ateş etmek emrını almıt
Iardır. Putung ile Şanghay arasında 
feribot servisi akpmları tatil edil
mektedir. 

Japon tayyareleri beyanna
meler auılar 

Lunkai demiryolu üstündeki japon 
kıtaları tzogai fırkasına mensup olup 
bu fırka mevcudunun yüzde altmıtı 
Yangtae nehri cephesine sevkedilmit· 
tir. 

Honan vilayetinin şarkındaki muha-
Jebelerde japon zayiatının 3000 ölü ve 
6000 yaralı olduğu tahmin edilmekte
dir. 

Bir çin muva/lakiyeti 

Askeri kaynaklardan verilen malU
mata göre, bir çok aylardan beri ja-
ponların elinde bulunmakta olan sev
külceyfi ehemmiyeti haiz Sun-Şiya
pın mevkii geçen hafta sonunda Çin 
müdafileri tarafından istirdat edil
miştir. Bu mıntakadaki japon kuvet
leri bakiyesi tinıal istikametinde geri 
çekilmittir. 

Hankeu gene bombardıman 
edildi 

Hankeu, 13 a.a. - Japon tayyarele
ri bu sabah yeni bir hava cevelanı yap 
mışlardır. Hasarat ehemiyetaizdir. 
Bilmukabele dünkü bombardımanın 

iki binden fazla kişinin ölümüne ve 
yaralanmasına sebep olmut olduğu 
beyan edilmektedir. 

Çinliler bundan bir sene evet ja -
ponlar tarafından tahliye edilmi§ o
lan Henkeu'daki japon imtiyazlı mın 
takasına resmen vaziyet etmiştir. Bu 
imtiyazlı mıntaka, .. dördüncü mınta
ka" haline gelmektedir. Bütün sokak
lara yeni isimler verilmiştir. Bu isim
ler çinlilerin japonlara karşı göster
miş oldukları mukavemetin hatırasını 
teıit etmektedir. 

Hava muluırebeai 

Muhasematm başlamasının yıldö • 
nümü münasebetiyle, japon tayyare -
leri ,enternasyonal ve fransız imtiyaz
h mıntakaları üzerinde uçmuşlar ve 
yabancı milletler ve ezcümle İngiltere 
ve Fransa aleyhinde hücumları muhte
vi beyannameler atmıtlardır. Bu be -
yannameler, bu milletlerin "empery~
liıt'' olduğunu ileri sürmekte ve Çın 
milletini "Asya'nm kurtulması için 
japonlarla ifbirliği yapauya" davet et
mektedir. 

Kiukiang' da vaziyet deiiımedi 

Japonların Çin müdafaa hatalrını 
kırmak husususndaki bütün teeşbbüs
lcri akim kaldığından K4ulciang etra -

Tokyo, 13 a.a. - Gazetelerde inti
şar eden bir telgrafnamede çinlilerin 
bombardıman tayyarelerinin dün ak
şam Kiuking üzerinde bir cevelan 
yapmak isterken Poyang gölünün 
garp sahilinde japon avcı tayyareleri 
tarafından düşürülmüş olduğu haber 
verilmektedir. 

--ı11ı11cııaıa.· muharebe .ui,,.eiade hiç bir 
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Almanya'da askeri 1 BiBLiYOGRAFYA' 
hazırlık 

Kazanç vergisi 
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Askerlik 
bahisleri Akdeniz 

(Baıı 1. inci sayfada) 
dan ibaret olduğu, fakat manev
raların ıeniıliğmin inceden ince
ye tertibat alınmasını icabettiği 
ve herhalde bu hazırlıklarda ıay
ri tabii hiç bir ıeyin mevcut bu
lunmadığı merkezinde olmuttur. 

Henüz resmen teyit edilmiyen ha
berlere göre, İngiliz mümessilleri, en
ternasyonal gerginlik dolayısiyle, bu 
manevraların "gerek zaman gerek me
kan bakımından tahdidi., keyfiyetinin 
iyi olacağı ve Almanyanın komıuları
nın, hakkında tüphe edilebilecek mu
azzam bir askeri mekanizmanın hare
ketine ,ahit olmalarının pek de mu • 
vafık bulunmıyacağı fikrini ileri ıür
miışlerdir. 

ve 

tatbikatı 
Maliye Vekaleti varidat umum mü

dür muavini Nihat Ali Üçüncü kazanç 
vergieine ait mevzuatla tatbik şekille· 
rini izah eden 616 sayfalık bir eser 
neıretmittir. Eaerin uzun bir tetkik 
neticesi olduğu görülmektedir. Ancak 
bu genit tetkik 15 temmuz 1938 tar.i -
hinde meriyete giren en yeni büküm -
leri de içine almaktadır. Böylece Bü
yük Millet Meclisinin tatile gi~den 
önce haziran içinde kazanç vergisinde 
yaptığı birçok tadiller de (3470) nu
maralı kanun) esere girmiştir. 

Kıyisında Franko 
kıtalarının vaziyeti 

Mamafih, İngiliz politik mahfille
rindeki kanaat, bu askeri harekatın 
bir nevi tezahür olduğu merkezinde
dir. 

Almanya neye hazırlanıyor 
Paris, 13 a.a. - Almanya'nın askeri 

hazırlıkları hakkındaki haberleri ba
his mevzuu eden "Figaro., gazetesi 
diyor ki: 

"Hiç kimse Almanya'yı tehdit etmi
yor ve hiç kimse almanlarla münazaa 
çıkarmak niyetinde değildir. O halde 
bütün bu hazırlıklar niçin? Bu, ya 
hep ya hiç için bütün varını riske 
etmeğe niyetlenen kumarcının son bir 
hareketi midir .. yoksa, diğerlerinin 

yanlış hareketleri üzerine ilk fırsat
tan hemen derhal istifadeye hpır ol
mak için her sahada bütün kozları el
de tutmak iıtiyen bir politikanın i
capları mıdır?., 

Almanya' daki memnu 
mıntakalar 

Londra, 13 a.a. - İngiltere harbiye 
nezareti, dün akşam neşrettiği bir teb
liğde, istihkamlar yapılması sebebiyle 
yabancı muvazzaf ordular subayları 
ile her ne sıfatla olursa olsun bu mu
vazzaf ordular mensuplarına menedi
len alman mıntakalarmm mufassal 
listesini bildirmiştir. Harbiye neza
reti, bu sebepten dolayı, Almanya'ya 
gidecek olan İngiliz alakadarlarmı, 
muvazzaf İngiliz ordusuna mensup 
olmadıklarını ispat eden bir vesika 
alıhağa ve bu vesikayı Londra'daki 
alman büyük elçiliğine göstererek 
kendilerinin bu mmtakalarda oturma
larına müsaade veren bir ruhsatname 
ile değiştirmeğe davet etmiştir. 

Kazanç vergisinin tatbik sahası ge
nit ve son yıllarda bu vergiye ait ka
nunlar ve tadiller de çoktur. Bu ge
niılik mükellefiyetin mevzuu ile mü
kellef bakımlarındandır. Her vatan
daş; toplu veya tek başına iktısadi bir 
teıebüıe girerek yahut da bir hizmet 
alarak kazanmak mevkiindedir. İktı • 
sadi tetebbüslerin nevileriyle bizme -
tin ne kadar çok ve değişik olduğunu 
tahmin güç değildir. Böylece büyük 
bir vatandaı kütlesinin kazancına gö -
re vergisini hakkaniyet ve adalet da
iresinde ödemesi şüphesiz mühim bir 
meseledir. 

Maliye Vekileti kanunları ve bunla
rı izah için teşkilatına yaptığı timim
leri kitap halinde neırederek vergi 
mevzuunda vazife sahipleriyle mükel
lefleri aydınlatmaktadır. Halbuki mü
kellefi ve memuru her hadise önünde 
sıhatle karar almıya sevkedecek ilmi 
ve teknik tahlile dayanan eserler ola
bilir. Nihat Ali'nin eseri bu bakım
dan hakikaten yüksek bir kıymette· 

dir. Kitapta her mevzu kanuna, tali-

11111111111•------------------------lef. 
Franko'culann ileri bıareketleri üzerine Teru

el'de, Sarion ile Sakunto arasmda meydana gelmif 
olan cephe vaziyetini bilmeden, Mekiuauza ile Am-

~ta araamdaki Ebre cepheainde yapılan hücUın

lardan bahaetmek doğru değildir. Fr.anko'nm, tem

ınuz aonunda Sagunto'yu zaptetmek hedfini güden 
pl&ıu arbk bir sır değildir. Bu planda, Franko'nun, 

Noye 

Zürher 

V alansiya'ya doğru daha ileri gidip 1 )ayları tahais edilmiıti. Giriıilen ı... 
gitmek iatemediği malUın değildir. reket buna raimen muvaffaki)'et
Ancak, Sagunto'nun ele geçirilmesi, aizlikle neticelendi. HücUmıar, f..., 
Franko orduau iç.in gün geçtikçe da- kalade mükemmel bir surette teçhi& 
ha büyiik bir zaruret haline girmek- edilmit ve topçuau Franko'culara 
tedir. Çünkü, bu auretlet bu ıehrin üatün olan hükümetçilerin makabil 
limanından maada, Teruel-Akdeniz aücUınları karııamda akim kaldı. 
yolu ile Santander'den Sagunto'ya Hükümetçilerin topçu.u, tesir ve~ 
kadar giden ve Atlintik Okyanuau bet bakımından, diier bütün moclel
ile Akdeniz arasında muvaaala te - lere üatün olan 12,4 aantimetrelik 
min eden demiryolu Franko'nun eli- rua toplarına istinat etmektedir. B• 
ne geçmiı olacaktır. Naayonaliatler münaaebetle, üç İtalyan fırkasmm 
Akdenize varalı Üç aydan fazla ol- iki fırka halinde terkip eclilmit ol -
duğu halde, hinterlant ile buradaki maaı zikre fayandır. Kerta ve FOl'to
mevziler araıında hala doirudan za önünde yapılan aavqlardaki bü
doğruya bir muvaaala temin edeme- yük zayiat bunu icabettirmit ,,. 
mitlerdir. Bütün münakalelerin, ön - "Lame nere" adındaki İtalyan fırka
ceden olduiu gibi, çok bozuk ve ka - sı dağıtılmııtır. Buna raimen, bu ild 
rıtık bir irtibat yolu olan Alkaniz fırkanm mevcııtları eakisine nilbetl. 
ve Morella üzerinden yapılmaaı la- çok küçülmüıtür. Önceden her fırlra 
znngelmektedir. Bugüne kadar bu- 12,000 kiti iken ıimdiki iki~ 
rada henüz bir demiryolu hattı elle- her birindeki mevcut 8000 i atma• 
rine geçirememiılerdir. Bundan do- maktadır. 
layı, bu mahzuru ortadan kaldır- Naayonaliatlerin kumanda h.,.tıi. 
mak için, Gavdeza ile Vivarez ara- 17 - 20 temumz tarihlerinde, mak
amda bundan dört hafta evel, 4000 aat ve hedefleri eski plam deiittir. 
itçi ile 60 kilometrelik bir hat dö- mek olan fa.kat ehemiyebiz gibi sö
ıenmeaine batlanmııtır. Bu hattın 8 rülen bir manevra pptı. General 

mata ve kaza makamlarının kararları - hafta içinde bitirilmeai için mühen - Soltaga, bir baakınt, Monte Salada 
na, kısmen de şahsi görüş ve kanaat • dialere emir verilmiıtir. aırtlarını zaptetti. i:ıu suretle, • 
lere göre tahlil edilmiştir. Hükümler, Cephenin bu kısmını dolapnak gunto'ya kartı yapılan hücuma.. 
sade, vazıh ve emniyet vericidir. Tas- imkanını bulan gazeteciler, geriden Valanaiya istikametine çevrileli. 
nif o kadar güzel ve insicamlı yapıl· ikmil ameliyelerinin güçlüklerini Monte Salado, Şelva - Valanci,.a :ro
mııtır ki muharriri bu bakımdan da anlatmakla bitiremiyorlar. Bilhaaaa lunun 20 kilometre ıimalinde bulua
çok tebrik etmeliyiz. ıeneral Aranda'nm aabil boyu ordu- maktadır. Hareketin da.ha dördünci 

Eser 2395 sayılı kazanç kanununun ıu bu vaziyetten çok müteeuirdir. günü saplanıp kalan bu ameliyeaia 
tertibine göre hazırlanmıştır. Ancak Aakere iqe levazımiyle cephane ye- mahzuru, Aranda'mn, Sierra E..,.. 
bu kanunun sonradan değişen ve kal· tiıtirmek için, kamyonlar, yüzlerce dan çetin bir muharebe cere,.an et. 
kan hükümleri de sayfa altına ayrıca kilometre ıüren daracık yollardan tiii için Ebre cephesinden talniJıe 
ilave olunmuştur. Tertipte kanunun geçmek zorundadırlar. Hükümetçi • kıtaları getirttiii bir anda cepbenia 
maddelerinden ziyade o maddeye gi - lerin hava ailalu, bu zorlukları kat- 40 kilometreye 11ZUIUf olmaucbr.. 
ren her hadise ve her mevzu için ayrı merlettirmek için ellerinden geleni Gelen bu takviye lutalarmdan P • 

değişiklik olmamııtır. Yangtae'nin ti· 
mal sahilinde Çin kuvetleri Huangmei 
mevkiinde mukabil taarruza geçmişler
dir. Japonların bu mevkideki ricat 
yolları kesilmit olduğundan Huang
mei'nin zaptına her dakika intizar e
dilmektedir. 

Kabeza de Buey önünde 

bir numara verilmiştir. Böylece kitap yapmaktadırlar. nerıal Soltagay'a d• pay düpiiftir. 
691 mevzua ayrılmış bulunuyor. Sona Uzun müddet tahammül edilmeei Tekmil luavetlerin Terael • ı..v .... 
kon.an iki fihristten biri her numara - Juıllil oiauyaa bu Ya&iJ'et. S..-to • c:epheaiDe topJarppa ... ceami ........ 
nın mevz.uunu, dileri de alfabetik bir J'• karfl '!ap~an il~ bank~ belli J'~~a h~e'!ilerin • baflarma pi. 
eıra ile hangi mevzuların hangi numa- Nth AmiUeriadendir. Franko Cala- elifi &'İbi, mevzilerdeki m..-cad- a • 
ralarla alikab oldutunu gösteriyor. rm bu ~ette, karfdattddan ..,_ •al~ neticeainde heJIİllaelılerillİ 
Nihat Ali UçUncü, verginin mevzuiy· laklar ~·. doiru J'&pılaa J'arm& mucıp oldu. 

Humıgmei düımek üzere 

Huangmei'nin ıarkında kiin _T~hu 
fehrinin zaptı için Çin kuvetlen ~ıd. • 
detle hücum ettiıklerinden bu şeıhrın ı
leri muhallelerinde muharebe devam 
etmektedir. Çinliler bundan batka Ti -
enpn civarında da büyük faaliyetler 
göetermckte ve japonlan izaç etmek -
tedirler. 

. 
harp devam ediyor 

de bu sehri 
bildiriyorlar 

Frankistler 
zaptettiklerini 

Barselona 13 a.a. - Müdafaa nezaretinin tebliği: Segre'nin 
sağ sahalinde düımanın hüc~larmı tamamiyle def ettik. Şark 
cephesinde, dütman cepheamı yardık ve Kueta de Arnau'yu 

zaptettik. ı bildirmiı olduğunu beyan etmektedir. 
Sierra Eltoro' da Manzannera Bu cevabın mahiyeti ne olduğuna 

ile Eltoro arasında Teruel ve dair bir güna malUmaıt yoktur. 

· · · dd hanketiadeldnden daha az olma-le milkellefı tayın eden ılk bet ma e- .. 
· 83 f da 159 uamra içinde tah- mııtır. Harbm cere)'anı da goater-

yı say a n . mittir ki, )'arma tepbbüaleri, ilk 
1il etmittir. Matrahı tiyın ed~n on hareket soaa kadar hedefe vardıiı 
madde içindeki beyanname, bılanso. takdirde muvaffakiyetle tetevvüç 
kir ve zarar hesapları ve defterler, etmektedir. Fakat Sa.gunto'dıa vazi -
gayrieaft irat, gündelik gayrisafi ka • yet böyle olmamııtır. General Aran
zanç, maaş ve ücretler 142 sayf_a~ 2~ da, Sierra Espadan'da general V...-. 
mevzua ayrılarak mütalea edılmııtır. l d 5· d Mont 'da d . . . . a a ıerra e egrao ur-
Vergının nısbetı 36 sayfada 53 mevzu- durulmuttur. Bunun içindir ki, bun-
a, verginin tarhı da 44 sayfada 57 mev· dan takriben on gün evel, doirudan 
zua bölünmüştür. İşe batlama, bırak· dojnaya Viver yıaıunclaki mevzileri 
ma ve devir halleri de yukarı kıamıl~ yarmak tetebbüaünde bulunulmut
hacmindedir. Vergiye itiraz ve temyız tur. Bu İfe, italyanlarm, muvaffaki-
38 sayfada 44 mevzua, vergi ile cezala- yelleri niabetincle büyük zayiat ver-
rının tahsili ve mUrunı zaman büküm- mit olan "Littorio" ve "23. Marzo" a
leri 66 sayfada 60 mc:vzua ayrılarak 

-------------------------------

Kaybolan 
kazançlarımız 

(Başı 1. inci say/ada) 

na tehrinin latanbul tehrine ,.. 
kın olduğu! 

Huangmei ile Suaung arasındaki 
muharebelerin vukuundan beri japon 
zayiatı 4000 kiti olarak tahmin edil -
ınektedir. 

Çinlilerin batırdıkları japon 
gemileri 

Kutellon eyaletleri hududunda 
dütman cephesini yarmıtl~r~ır. 

Halen Teruel - Sagont yolu wtıka • 
metine doğru ilerlemektedirler. 

HUkümetçiler, Kazetadearnan kasa

lapanyol geru,;lik ıe/leri 
.Almanya' da 

Hamburg, 13 a.a. - İspanyol nasyo
nalist gençlik teıkilatına mensup yir • 
mi ıef, alman "Madriıt" vapuriyle 
Hamburga' gelmiıtir. Bunlar, Alman
ya dahilinde gezecekler ve Nureın
bergt'e n•yonal 1101yalist partisi kon
gresinde bulunacaklardır. 

mü ta 1 e a edilmiıtir. 
Muharrir, ruhsat tezkeresiyle vergi 

karneleri için de kitabında oldukça 

vuşmak yerinde bir ümit olur. Kendi -
sinin bu buıuıtaki salahiyeti, bu ümi
de kuvet vermektedir. 

Döviz t.asarrufunu temin eden 
sanayi, bir taraftan ihtiyaçlan, 
diier taraftan atın alma kudre
tini artırarak döviz zaruretini a
zaltmak değil, çoialtmaktacbr. 
Medeni ve içtimai seviyenin yük. 
seliıini haber veren bu çoialma 
hayır alimetidir. Ancak durmak
sızın artan medeni ihtiyaçlan 
ne ile ka11ılıyacatız? Otomobili 
ucuzlatmak, ve memleket için
deki miktarını timdikinin birçok 
misli çoğaltmak icap ediyor. 
Türkiye'de yapılması, iıtihlik öl
çüsü ile, mantıki olmıyan, fakat 
her ailenin ihtiyacını hi11etmek
te olduğu maddelerin tedarikini 
ancak döviz istihsalimizi kuvet
lendirmekle temin edebiliriz. Bi
ze öyle geliyor ki turizm için im
tiyazlı memleketler arasında o
lan Türkiye, bu huıuıta turimıin 
ıüratle inki1afına hizmet edecek 
tedbirlere müracaat etmek zana
retindedir. 

Çin hava ve topçu kuvetleri geçe~ 
pazar günü Y angıçe nehri boyunda Ki
Ukiang mevkii civannda son derece fa
aliyet göstermişlerdir. Kiukiang'm 
tarkındaki Kiney§ih mevkii civarında 
3 japon gemi.aine Çin topçusu tarafın
ılan isabetler yapılDUf, 3 japon harp 
renıiıi de Çin hava kuvetleri tarafın -
dan tahrip edilmittir. Başkaca 2 ge
lbi kullanılaımyacak hale getirildiği 
Cibi biri de yakılnuttır. 

Japonlar aaker mi 
getirtecekler 

Öğleden sonra asker yüklü bir bat
ka japon gemi.sine aynı mıntakada 
Çin topçusu tarafmdan isabetler ya • 
Pılnuıtır. 

Birçok bot japon gemileri bir~~ç 
r'Jnden beri Kiukiang mevkiinden ıtı· 
haren Yangtze nehrinden aşağı in • 
llıektectirler. Zannedildiği.ne göre, bu 
l~ler Yangtze cephesi için yen_i tak
•ıye kuvetleri almıya gitmektedırler. 

ÇiıılUer Honan' da ilerliyorlar 
. lfonan cephesinde Çin kuvetleri se

tı terakkiler elde etmekte ve bu ara
- Yutih, Şenliyu, Şityen, Tungsu, 
l>~ikong ve Luyi mevkilerini :ıapt~t
tııiı bulunmaktadırlar. Bu kuvetlerın 
~. son geri aldığı şehir Ku~eyt me~
lrıınin şimali garbiıinde kaııı Şehşı
lrı'dır. 

Lunghai şimendifer yolundaki 
llıe .. k"l ı k üzere Ho-" ı er müsteana o ma 
ilan vilayetinin prkında kain olup 
e.eıce Japonların eline düfD1ÜŞ b~lu
ıı.n tehirlerin ekserisi şimdi Çinhler 
tar.İındaıı iatirdat edihDittir. 

basını işgal etmitlerdir. 
Eıtramadur cephesinde, ~bez~ de 

Buey etrafında mücadele şıddetlı ıu. 
rette devam eylemektedir. 

Frankiaılere göre 
Salamanb, 13 a.a. _ Umumi karar-
ahın tebliği: Arnau mıntakaıında 

g.. ukavemeti kırılmıttır. İle-
dufD13J1ln m tad Dü 
ri harekete devam olunmak r. t-

1000 ölü bırakmııtır. 
ma;ıtramadur cephesinde Gama ve 
Ka azuela tepeleriyle Nerra de Torro-

v Lal Kabraa ve Ka· 
za sıra dağları ve ett "k 
beza de Buey köyünü zapt ı . 

AUkıante bombardımanı 
Al"kant 13 a.a. - Bu sabah 10 Fran-

1 ' • f dan yapılmıt o • kist tayyareıı tara ın . .. .. .. 
ba d man bir kitinın olumune 

lan bom r ı ' eb b"-
ve dört kitinin yaratanmaaına s e ı 
yet vermif tir• 

B. Kompania lapanya'ya 
dönJil 

p 'nya, 13 a.a. - Katalonya je· 
erpı, . . . B Kompaniı, ha.ta ve 

neralite ıı reııı . 
edavi altında bulunmakta olan zcvc~-

t gitmek üzere Akdenız 

Karlfnuulık iki yüzlülüğü 

Pariı, 13 a.a. - Leon Belbi, .. Lö 
Jur" gazetesinde, bir tarafa bırakıl
mıı olan "karıtrna:ılık iki yüzlülüğün· 
den" bahsederek ezcümle diyor ki: 

.. Şurasını açıkça ıöylemeliyi.z ki 
- ve İtalyaya karıı olan dostluk his
lerimiz bizi bundan menedemiyecek
tir - Franea'nın Pirene hudutlarını 
kapıyan dürüst jeeti ve İngiliz - İtal -
yan anlatmaaınm imzası üzerine, B. 
Musolini, bu anlapnanın, italyan ae -
kerlcrinden mühim bir kısmmın İs

panyol atef hatlarından geri çekilme
sini istiyen eaaalı maddesini mümkün 
olduğu kadar çabuk bir tarzda tatbik 
etmiyc, gerek bizzat kendisine kartı 
gerek bizleer kartı. borçlu bulunuyor
du. Maalesef bu babi•te hiç bir tcY ya
pılmamııtır. 

lnglli. - ital,yan anlafnuulıiı 
lıôlô muallakta 

sinin yanına 'k bu 
sahillerine hareketi ~karrer ı en, a O derece ki İngiliz • İtalyan anlat· 

ahatini tehir etmıf ve İspanya Y maaı bili mualliktadır ve Roma - Pa
':~et eylemiıtir. Müıarünileyh, .bu aa- riı yaklaımuı ise ondan çok daha u • 
:.h hududu .ot~~ille geçmıı ve zak bir vaziyette bulunmaktadır.~ 
Barıelona'ya gıtmııtır. ma hUkümetinin bu bahiste hiç bir 

k • ) hUınU niyeti mevcut değildir. Biliki• 
Franko ce1'0p oerece mı • mülhem italyan matbuatı, bize karJı 

İngiliz diplomaai hücOmlarmr durmadan fulalattır· 
Londra. 13 a.a. - .. ··11u --'-tad Bi b '-" A-la k . . neral Franko'nun gonu • u--. ır. z, u uucusu ra artı ce-

mahaf ıh,. gel ması hakkındaki plina vap vermiyoruz. Fakat bu, bu hlicOm • 
terin gerı a ın ~. . ı..... dn.-n---d'i' • i :-a.... ... : ., 
birkaS ıUa içinde ""82 yercc:e.r;uu ... ı ""'S- ı uma __.._..~ 

Muhasebe 
genit bir yer ayırmıttır. Kazanç ver· 
giıine zammedilerek tahsil olunan ik· 
tısadi buhran vergisi de kitapta ayrı • 
ca bir fasıl halindedir. Eserdeki tablo- Ya.zan: Süheyp Derbil 
lar, maq ve ücret miktarlarına göre 246 aayfa, 2 lira 

vergileri, alfabetik bir cetvel de ser· Ankara Hukuk fakültesinin değerli 
best meslek erbabından alınacak mak-

profesörü ve Türkiye Cümhuriyeti 
tu vergiyi göstermektedir. Muharrir Ziraat bankasının muhasebe müdürü 
eserine Devlet Şurasının 58 kararını Sübeyp Derbil tarafındc&n "Muhaıe
da ilave etmiştir. be" başlığı altında yeni bir eıer çıka-

Nihat Ali Üçtincü, huıuıi bir nu- rılmııtır. 
mara verdiği her mcvzuun tetkikinde Birçok memleketlerde olduğu gibi 

~;;~ 3~~~~:i ~::::tt~:;:~ ::'::e~:::~ bizde muhasebe yanlı9 anlaşılmıttır. 
:C!!~::in 3ı: ~~~ğuk~:!~r~z.::~~ ~=~:!:~ü:i;n:e~:1;:nk!%ılt;ıı:ı:.~ 
mektedir. Bundan sonra Maliye Ve- de muhasebenin bir ilim olduğu ileri 

1Urülmü9tür. Dilimizde, böyle yanlı• kiletinin neırettiği tamimlerle mev • . :r 
zuun teması aranmakta, icabında ti· bır hareket naktuından batlamıyan 
mim tamamen veya kıemen alınmakta- ilk eseri değerli prof eıörümüze borç
dır. Muharrir hazan misallerle, ra- luyuz · 
kamlarla meseleyi aydınlattığı gibi Bir çok muhasebe müelliflerinin 
,ahıi mütaleaaını da ilave etmektedir. kültür veya teknik noksanları yüzün-
Diğer mevzuların numaraları ile den anlaşılmaz bir muamma haline ge

Devlet Şurası kararı numarsı konula- len muhasebe, yüksek kültür ile tek
rak her mevzuun ataka muhiti geni§ • nik ihtisaaı nefıinde toplıyan sayın 
letilmektedir. profesörün elinde doğru anla9ılır bir 

şekle sokulmuştur. 
Nihat Ali üsüncü, bir mevzuu ko - Çiftçilerimizden, tecimenlerimiz

laylıkla kavratacak baskı tekniğinden den, fabrikatörlerimizden avukatları
iyi iatifade etmiı, titiz bir itina ile mızdan, hikimlerimize, mUhendiıleri
matbaacılık bakımından da mükem- mize kadar hepimizin muhasebeyi öğ
mel bir eaer vücuda gelmesine çalıı- remnemizde fayda, batta zaruret var
mııtır. Muharrir eeerin.in göreceği dır. Şimdiye kadar muhasebeye akıl 
rağbetin, (vergi tatbikatı aaha.mda erdirememiı münevverlerimiz, kendi
daha faydalı olabilmek için atılan bu lerine karanlık kalan muhaaebenin 
ilk adanın tevali etmesine imkan) ve- bir çok inceliklerine bu kitapla nüfuz 
rebileceğin.i söylüyor. Eserin kendi - edeceklerdir. 
sinde bu rağbeti yaratacak kıymet bu- Tam vaktinde büyük bir bofluğu 
lunduğuna göre Nihat Ali Üçüncü' - dolduran bu eseri bildin gençlere ve 
DÜD Jyııı delerde yeni aerlerine D- mib:aenerlere tMaiye ederi&. 

F. R. ATAY 

KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 

X V afington - 16 ağuıtoata ma • 
halli saatle saat 21 de B. Kordel Hull, 
radyo ile neıredilecek bir nutuk .Öy
liyecektir. Bu nutuk, beynelmilel mll
nasebetler ve Amerika'nın harici va
ziyeti hakkındadır. 

X Belarad - Balkan antantının Uıı:
tieadi koneeyi 5 eylQlde Split'de topla
nacaktır. Kıüçük itilifın iktısadt mec
lisi de eylul sonunda Split'de toplana
caktır. 

X Meksiko - Maküa istikamette el 
den ve seyyahlarla dolu olan iki eks
pres arasında vukua gelen müsademe
de dört kiti ölmüş ve on iki kiti yara
lanmıştır. Sekiz vagon, raylardan 5ık-
1Dıfbr. 
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KÜÇÜK 

Satılık otomobil - Beş ki§dlik ıe
kiz silindirli bir Buik otomobili satı -
lıktır. Görmek için saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasında B. Rüş
tü•ye müracaat. 

Acele satılık bağ - Çankaya'da 
İran sefarethanesi arkasında Hanif 
zadelerin bağına bitişik 537 5 m2. 
Merkez eczanesinde Cafer. 

5588 

Acele satılık ev - Senede 1200 li
ra gelirli, aaf altta 2 daireli 7 odah 
bütün konforlu. Müdafaai Hukuk 
caddesi. Numara 98 5582 

Acele satılık - 6 silindirli az kul
lanılmış ekonomik kapalı bir Reno. 
Müracaat Tel: 2951 5616 

Satılık ev ve bai yeri - Keçiören 
Tepebaşı durağına 4 dakika eski erka
nıdarbiye yolu üzerinde 35 No. İçin-
dekilere müracaat. 5618 

Satılık ev - Altındağ mahallesi 
Telsiz caddesi 482 numara. İçindeki
lere saat 12 den 8 e kadar müracaat 
edilmesi. 

İLANLAR 
r .. ~·~ ~ ~ k .. ; ~·~ ·~ .. ~:·;;~ ~~; .... 
• Dört satırlık kUçük ilanlardan: 
i Bir defa için 30. Kuruı 

İki defa için 50 Kuru:J 
Uç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük illnlardan her defası 
için 10 kur-uş ahnır-. Mcı;eli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak iı:ı:ere, 
her satır, kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna 30 harf itibar edilmiıtir. 
Bir küçük ilan 120 harften ibaret ol- ı 
malıdır. 
Dört satırdan fazla her ıatır için ayrı
ca 10 kuruş alınır. .............................. " ................... . 
Kiralık daire - 5 büyük oda, 2 

hol, konforlu - Yenişehir Yüksel cad. 
Genbark Apt. No. 9/5 Telefon. 1152 
(Saat 17 den sonra 1564). 5466 

Devren kiralık - Etlik cışağı Eğlen
ce' de 41 No. lu evde 2 oda mutfak e -
lektriği ve suyu da vardır. Müracaat 
Tel, 1801 5519 

Kiralık - Yenişehir mimar Kemal 
mektebi civarında Onovluk sokak 9 
numaralı apartmanın 6 oda 1 holden 
ibaret birinci kat kısmen yazıhane, 

kısmen mesken olarak kullanılabilir. 

Tel: 2839 5615 
Satılık Motor -T. W. M. marka az 

kullanılmıştır. Postane caddesi Çağlar Kiralık - Yenişehir Tuna caddesin
çay evi H. Çağlar•a mliracaat. 5443 de Yenipazar yerinde Ferit apartıma -

nında bir daire 3 oda, bir hol. 5517 
Satılık - Bir adet kaptıkaçtı ile bir 

lüks tenezzüh satıllktı'r. Soğukkuyu'da 
Kardeşler garajına müracaat. Tel. 
113~ 5522 

Satılık motör - Çok az kullanılmış 
D K W marka 7 alman beygirlik zarif 
bir motör. Müracaat. İş dairesi reisli-
ğinde Şadan Rüma 5576 

Satılık kalörifer - Az kullanılmış 

Kiralık daire - Kooperatif arka
sında Ağaoğlu apartımanında 3 oda 
su dahil 45 liraya. Civarındaki Bakkal 

Ali Kbım'a müracaat. 5577 

Kiralık oda - Mobilyalı veya mo
bilyasız Yenişehir İsmet İnönü cadde-
si No. 74 5627 

Kiralık daireler - Y enihal arka • 
üç kazan 350 metre radyatör ve boru- sında Yenihamam apartımanında U
lariyle Tel. 2487 Kemal Hamdi Avun- çer odalı 2 daire kiralıktır. Konforu, 
duk'a müracaat. 5672 

Kiralık: 

Kiralık - Her şeye elverişli mağa
za Samanpazarı Kurşunlu cami karşı
sında B. Alim apartımanında. 5558 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ko

operatif evlerinden 8 oda kalorifer, sı

cak su tesisatı, geniş bir bahçe ve ga

rajı muhtevi bir ev kiraliktır. 1103 
numaraya telefon edilmesi. 5440 

Kiralık oda - Mobilyalı veya mo

bilyasız. Yenişehir İsmet İnönü cad -
desi No. 74 5442 

fevkalade manzarayı haizdir. Tel: 
3714 5670 

Kiralık - Mobilyasız güzel bir 
oda kiralıktrr. Bir bayan içindir. Çan-
kaya caddesi No. 3 5673 

İş arayanlar : 

Dana meraklrlanna - Müsait şe -
raitle evlerde dans dersi verilir. Sa
manpazarı Batıyol S. No. 52 de (B. 
G.) namına tahriren müracaat edilme -
si. 5441 

Aranıyor: 

Aaranıyor - Bu senenin ikinci teş

Ankara Belediyesi 

58 Takım elbise yapflnlacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye odacısı ve gece bekçi

leri için 58 takım elbise on beş gün 
müddetle açık eksiltmiye konulmuş

tur. 
2 - Muhammen bedeli (1305) lira -

dır. 
3 - Muvakkat teminatı (97,87) li· 

radır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her gün yazı işleri kalemine ve ia -
teklilerin de 23 ağust05 938 salı günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (2936) 5411 

Kirahk odun kömür depolan 
Ankara Belediyeainden : 

Hapisane civanndaki odun ve kö
mür depoları bir ay içinde pazarlıkla 
kiraya verileceğinden isteklilerin cu -
ma ve salı günleri saat on buçukta be
lediye encümenine müracaatları. 

(2981) 5493 

Karanfil ve sardunya alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1- Bahçeler idaresine alınacak beş 

bin adet karanfil ile bin adet sardun -
ya fidesi on beş gün müddetle açık 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (250) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (18,75) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 23 ağustos 938 salı günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatlar. (2941) 5416 

Mazot alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su idaresi için alınacak yüz bin 

kilo mazot on beş gün müddetle kapalı 
zarfla eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (13500) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (1012,5) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatları ve ihale 23 ağustos 938 salı 
günü saat on birde belediye encüme -
ninde yapılacağından isteklilerin te
minatlariyle birlikte teklif mektupla
rını saat ona kadar belediye encüme-
nine vermeleri. (2937) 5412 

Saflhk eski kamyon 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Opel marka bir adet eski kam

yon on beş gün müddetle açık arttır
mıya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (60) lira-Kiralık - Yenişehir Adakale cad -

desi 18/1 bir oda bir hol ve mutfak 

bütün konforu haiz bodrum kat su da

hil 22 liraya. Görmek için içindekile -

re görüşmek için 3829 numaraya te-

dır. 
rin sonuna kadar kiralık evi olanların 3 _ Muvakkat teminatı (4,5) lira-
orduevi müdürlüğüne bildirmeleri. dır. 

5518 4 - Şartnamesini görmek istiyenle-

lefon. 5464 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is-

Aranıyor - 8 - 10 bin lira kıyme - teklilerin de 23 ağustos 938 sah günü 

Kiralık oda - Banyolu, güzel bir 
oda bayanlar tercih edilir. Işıklar cad
desi Öktü sokak No. 2. 1 inci kata mü-

tinde kargir bir ev alınacaktır. Her saat on buçukta belediye encümenine 
semtte olabilir. Telefon: 3714 e müra- müracaatları. (2942) 5417 

racaat. 5484 

Kiral!k ev - Kavaklıdere'de Güven 
evlerind 4 odalı, banyo, elektrik, 
havagazı. au ve bahçeli müstakil bir 
ev. Müracaat telefon: 1351 ve 1352 

5626 

caat. 5421 

Kurslar: 

Daktilo kursu - 50 inci devresine 

eylfıl ilk haftasında başlıyor. 2 ayda 
diploma verilir. Yeni hamam apartı -
manı kat 2 Tel: 3714. 5671 

Memurlar icin acılan 
.,;) ,, 

müsabaka imtihanı 
Halk Bankası Türk Anonim Şirketinden : 
Bankamızın teşkil etmekte olduğu Halk Sandıkları Türk 

Anonim Şirketleri için lüzumu kadar memur alınmak üze
re müsabaka imtihanı açılmıttır. 

Müsabakaya gireceklerin en az orta mektep mezunu ol
maları ve yaşlarının 18 den aşağı ve 30 dan yukarı bulun
maması ıarttır. İmtihanda muvaffak olanlara altı ay müd
detle devam edecek olan staj müddeti zarfında muvaffa
kiyet derecelerine göre 60 liradan 80 liraya kadar ücret 
ver~:ecektir. 

Staj müddetinin hitamında yapılacak olan mesleki imti
handa muvaffak olanlar ve bu müddet zarfında randıman
lariyle müesseseyi memnun edenler daimi memur kadro
suna alınarak maaşlarına on beş liradan aşağı olmamak 
üzere zam yapılır. Askerliğini bitirmemiş olanların daimi 
kadroya alınması bu vazifelerinin ifasına kadar tehir olu · 
narak verdikleri randıman derecesine göre maaşlarına zam 
yapılır. 

Müsabaka imtihanları Ankara ve lstanbul'da yapılacak
tır. Talip olanların 17 ağustos 1938 tarihine kadar Anka
ra' da Halk Bankası Türk Anonim Şirketine müracaat et
meleri ve muvazzah adresleriyle birlikte tahsil dereceleri
ni bildirmleri ve taliplerin imtihan için Ankara' da 18 A· 
ğustos 1938 tarihinde Işıklar caddesinde Saylavlar soka
ğındaki Bankamız binasında ve lstanbulda 22 Ağustos 1938 
tarihinde Türk Ticaret Bankası binasında bulunmaları ilan 
olunur. 5617 

Muhtelif fidan alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Bahçeler için alınacak serne -

bati, gül ve büyük ambalajlı çam fi • 
danları ve saire için verilen bedeli 
haddi layık görülmediğinden kapalı 
zarfla eksiltmesi bir ay uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (5775) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (433) lira
dır. 

4 - Liste ve şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kale -
mine müracaatları ve ihale 9 eylQl 938 
cuma günü saat 11 de belediye encü
meninde yapılacağından isteklilerin o 
gün teminatlariyle birlikte teklif mek
tuplarını saat ona kadar belediye en -
cümenine vermeleri. (2985) 

5497 

Muhtelif giyilecek ena ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Mezbaha için alınacak 41 çift 

lastik çizme, 4 beyaz iş gömleği, 8 ha
ki gömlek, 31 pantolon, 31 önlük, 62 
gömlek, 62 takke, 31 bel kayışı, 3 ca
ket on beş gün müddetle açık eksilt
miye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (750) yedi 
yüz elli liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (56,25) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle-
rin her gün yazı itleri kalemine ve is
teklilerin de 23 ağustos 938 salı günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (2939) 5414 

Satıhk enkaz 
Belediye Riyasetinden : 
175 lira muhammen bedelli Cebeci'

de kadastronun 522 inci adasının 54 
numaralı parselindeki hane enkazı 15 
gün müddetle müzayedeye konul
muştur. 17. 8. 938 tarihinde saat 12 
de imar müdürlüğünde ihalesi yapıla
cağından taliplerin teminatlariyle 
müracaatları ilan olunur. 

~2842) 5233 

Dizel motörü alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Çankaya motör dairesi için alı

nacak dizel motörü on beş gün müd
detle kapalı zarfla eksiltmiye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli on beş bin 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (1125) bin 
yüz yirmi beş liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı itleri kalemine miira
caatlan ve ihale 23 ağustos 938 salı 
günü saat 11 de belediye encümenin -
de yapılacağından isteklilerin o gün 
saat ona kadar teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını belediye encüme -
nine vermeleri. (2938) 5413 

Parmakhk yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Mezbahadaki hayvan pazarının 

at ve merkep alım satım yerinde yapı
lacak ahşap parmaklık on beş gün 
müddetle açık eksiltmiye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli (1120) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (84) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yaz ıişleri kalemine ve 
isteklilerin de 23 ağustos 938 salı gü
nü saat on buçukta belediye encüme · 
nine müracaatları. (2940) 5415 

Elektrik motörlü pompa 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye fidanlığına konulacak 

elektrik motörlü pompa bir ay içinde 
pazarlıkla satın alınacağından istekli -
lerin her cuma ve salı günleri saat on 
buçukta Belediye encümenine müra-
caatleri. (2982) 5494 

Musabaka tehiri 
Belediye Reisliğinden: 
Otobüs idaresinin muhasebe şefliği 

için yapılacağı ilan olunan müsabaka
nın icraı>ına ihtiyaç kalmadığı ilan o-
lunur. (3072) 5639 

·Ankara Valiliği _. ~ 
' 

Muhtelif yakacak ahnacak 
Ankara Valiliğinden. : 

1 - Onuncu yıl yatı okuluna kok 
kömürü, odun ve çıra alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2772 lira o
lan bu mahrukat açık eksiltme ile alı
nacaktır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere hergün KilltUr direktörlüğüne 

ve ihale günü olan 18.8.1938 perşembe 
günü saat dokuzda yüzde 7,5 muvak· 
kat teminat akçelerini hususi muhase· 
be veznesine yatırdıklarına dair irae 
edecekleri makbuzla vilayet daimi en
cümenine müracaatları. (2824) 5223 

Tamirat yaptırılacak 

Ankara Valiliğinden : -
Keşif bedeli 6642 lira 05 kuruştan 

ibaret bulunan Yenişehir'de hususi i
dareye ait vilayet konağında yapılacak 
tamirat işi 15-ağustos-938 T. ne rast
lıyan pazartesi günü saat 9 da vilayet 
binası dahilinde vilayet daimi encüme
ninde ihalesi yapılmak üzere açık ek
siltmeye konulmuştur. Muvakkat te
minatı 498 lira 20 kuruştur. İsteklile
rin muvakkat teminat mektup veya 
makbuzlariyle ticaret odası vesikası 
ve bu işe girebileceklerine dair Anka
ra Nafia müdürlüğünden . alacakları 
fenni ehliyet vesikalariyle birlikte yu
karıda adı geçen gün ve saatte vilayet 
daimi encümenine gelmeleri. 

Bu :şe ait keşif evrakı ve şartname 
her gün nafia dairesinde görülebilir. 

(2786) 5143 

Muhtelif erzak ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Etimeığut yatı okulu talebesi
nin iaşeleri için muktazi erzak (8912) 
lira (5) kurug muhammen bedel üze
rinden kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Kültür direktörlüğüne 
ve ihale günü olan 18.8.1938 perşembe 
günü saat dokuzda kanuni tarifatına 

göre hazırlıyacakları teklif zarfları

nı vilayet daimi encümeni ba~kanlığı-
na tevdi etmeleri (2822) 5221 

1 O Makinist alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
Vilayetimizin muhtelif kaza, nahi

ye ve köylerine konulan selektörlerin 
&on ve ilkbahar faaliyetlerinde çalı§

tmlmak üzere 50 lira aylık ücretli 
10 muvakkat makiniste ihtiyaç var
dır. 

Taliplerin nihayet 25. 8. 938 gUnU
ne kadar vilayet nraat müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

~2977) 5589 

TRHTR
HURULRRDR/f 

ku/'fu/ilnuz 

14 - 8 - 1938 

3283 
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• Keçiören gazınosu 
Temiz hava - Fevkalade manzara 

Geceleri sabaha kadar açık bulundurulan gazinomuzdan muhterem 
halkımız her suretle memnun kalacaklardır. 

Mntazam • 
servıs Ucuzluk 

Dönüş için her zaman otobüs mevcuttur. Radyo gramofonun en 
güzel plakları müşterilerimizin emirlerine amadedir. Dans için ay
n ve mükemmel bir salonumuz mevcuttur. 

5647 MODORlYET 

-------------------------------------
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9 Kalem hayvan yemi alınacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enatitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuz tecrübe hayvanlarının bir senelik yemleri olan aşağı

da iaim ve miktarları yazılı (9) kalem hayvan yemleri açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhale 27-8-938 cumartesi günü saat 11 de Rektörlük binasuxia mü
teşekkil komisyon tarafından ihale yapılacaktır. 

3 - Muhammen. bedel (4550,25) ve muvakkat teminat (341,25) liradır. 
4 - Fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin Enstitü Daire 

Müdürlüğüne müracaatları. (2946) 
İsmi Miktarı Beher kilo fiyatı Yeldin tutarı 

Arpa 32500 Kilo 6 kuruş 1950,00 
Kuru ot 30700 " 4 ,. 1228,00 
Saman 12500 .. 2,ZS ,, 281,25 
Kuru yonca 9500 

" 7,~J ,. 712,50 
Yulaf 2000 ,. 7 " 140,00 
Yataklık ot 1500 ,, 2,5 ,, 37,50 

" sap 1000 .. 3 ,. 30,00 
Kepek 600 " 

3,5 ,. 21,00 
Küsbe (susam) 3000 

" 
s 

" 150,00 
5473 

1 
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Adana Milli Mensucat Fabrikası Lfd. Sosyetesinden : 

Kabot bezlerinden alınan istihtak vergisinin tenzili hasebiyle 20 
temmuz 938 tarihinden itibaren kabot bezlerimizin aşağıdaki fi- ı 

l 
yatlarla satılacağını ilan ederiz. i 

Genişlik Top Kuruş J 
Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 672 i 

" " 6 90 " 36 .. 701 i 
ı " " 5 85 ,, 36 ,, 709 

ı 
" " 5 90 " 36 ,, 739 

Arslanlı ., 2 90 ,, 36 ,, 740 
1 - Yukarıdaki fiyatlar fabrikamız teslimi bedeli peşin tediye-

1 
lidir. 

2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 
% 2 zam yapılır. 

3 - Tip 2 bezin balyaaı (20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 

ıı to~tur. Kabul edilen sipari11ler aırasiyle gönderilir. 

5 - Sipari§ kabulü ve sevki fabrikamızın 1 mayıs 938 tarihli J 
.-.::.i.~.~.:!'!~~~!~~.i.~: ................................................. ~ .............. i 

Muhtelif yakacak ve yiyecek alınacak 
Liaeler Alım Satım Komisyonundan : 

T. Fiyatı llk teminatı Şartn;ıme 

Cinsi Miktarı Kr. Lira Kr. bedeli Kr 
Kok 1356 Ton 1950 1983 15 133 
Mangal kömüriı 25400 Kilo 5 95 25 
Odun gürgen 664 Çeki 330 240 00 
Odun meşe 304 .. 3 ) 
Kriple 250 Ton 1 00 330 00 
Tüvanen 50 " 1300 
Süt 3500 Kilo 12 31 50 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin kok kömürleriyle gündüzlil lise ve 
orta okulların yakacağı ve Kandilli lisesinin sütü kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konmuştur. Bu hususa ait gerekli durum yukarıya çıkarılmıştır· 
Eksiltme 15. 8. 938 pazartesi günü saat 11,30 da İstanbul kültür direktörtU· 
ğü binası içinde toplanan liseler alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler 938 yılı ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzlariyle bir· 
likte 2490 aayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırhyacakları teklif rnclt· 
tuplarını belli saatten bir saat evel komisyon başkanlığına makbuz muka· 
bilinde vermeleri. Teminatuar liseler muhasebeciliği veznesine yatırıl~~ 
caktır. Ve şartnamele

0

ri görmek ve bedelleri mukabilinde almak için söı\l 
geçen komisyonun sekreterliğine baş vurmaları. (4934/2810) sıss 
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H i K A y E 
Dönüş 

kapının zili hızlı hızlı birkaç kere 
Çalındı. Ve biraz sonra hizmetçi elin
de bir zarfla odaya girdi. Selma ken
disine uzatılan mektubu aldı, kocaaı
nuı yazısını tanımakta güçlük çekme-
di. Derhal açtı ve okumıya batladı. İt
te §U dakikada, senelerden beri feda 
edilen bir ömrün mükafatı elinde, ona 
lıntıyordu. Şuursuz bir kafanın mah-
1\ılü olan her kelime onun dudağını 
eaefle büküyor ve gönlünü istırapla 
dolduruyordu. Kolları yanma düştü. 
l.aaıettayin bir noktaya daldı. On b~t 
lenenin günleri, seneleri gözünde bı-
ter birer canlanmıya başladı. 

Ziya ile evlendikleri zaman on se
kiz y31ında, gençliğin bütün taravet 
l'e zarafetini tqıyan bir kızdı. Pek 
%engin olan ailesinin mürcf feh haya
tı içinde ve annesinin titiz ihtimamI 
layeainde hakikaten çok iyi yeti~t : 
ti. Onu Ziya o kadar ısrarla isteııuştı 
ki, uzun tahkikatın verdiği iyi netice 
ile de bu arzu karşısında ailesi fazla 
ltıuanz vaziyette kalrnamışlardı. 

İşte böylece hayatının ikinci safha· 
ar başlamış oldu. Kocasının ~aman za
ltıan kendisini tatırtan hallen oluyor • 
la da anlaşmanın uzun zamana mütc
~aldaf olduğunu idrak eden Selma bu 
halleri hoş görüyor, ona iyi bir arka· 
da§ olmıya çalıııyordu. 

O, töyle dütünüyordu: Evlil~kte 
tanı bir saadet tahayyül etınek hakıka
ten çocukluk olur. Ayn düşünce, ayrı 

kabiliyet, ayn yaradılışta olan iki in
lanm elbette ufak tefek aksakltklan 
Olacaktır. Yeter ki esasta bozukluk ol-

ınaam. Bu iyi niyet içinde tam yedi ae
nc geçti. Ve bir yavruları dünyaya gel
di. Artık Selma manevi boşluğunun 

tatmin edilen t..:ı.afını bulmuıtu. Uzun 
günlerini biricik kızma veriyor, bağ· 
rına bastığı bu küçücük batın kuveti
ni kalbinde hissediyor, ve üzülmemi
~ gayret ediyordu. 

Ondan sonraki seneler, daha insaf
llz, onu içine aldı, üzdü, hırpaladı. 
O aıralarda kocası bulunduğu banka
nuı müdürü olmut ve itletmekte oldu
ğu arazisinden gelen para da inzimam 
edince maddi: vaziyetleri fevkalade 
...._.._ bir hale celmitt:L Fakat bUD"
lann hiç birinin sevincini Selma için
de duyamıyor her gUn bir hadisenin 
lltırabiyle kıvranıyordu. Çünkil Ziya 
hiç Yoktan münakqa zemini buırh • 
)'or, ~eteri geç geliyor, miltcmadf 
bir tatsızlık evin içinde kökleımiye 
batlıyordu. 

Gene bir gece bermutat, Selma, 
Yalnız başına odasına çekilmiJ ve ya
ı.tına u.zanmıştL Dışarda müthiş bir 
fırtına homurdanıyor, sarsılan camla
~ gürültüsü in.sanı tuhaf bir korku 
1Çİnde bırakıyordu. On ikiye kadar de
lice eeen bu rüzgimı sesini dinledi, 
~ etmek istemediği bir takun his -
1ertn içinde sakin kaldı. lıte bu anda 
idi ki kapı açıldı ve kocası içeri girdi. 
A.Yakta durmak için kendisini zor tu
~ bu adama Selma hayretle bakıyor, 
onun yüzüne dalan gözleri yaşlarla 
doluyordu. Biribirinden farklı olmı
hn evlilik senelerinin canlı misali bu 
Ctce gene karşısında duruyordu.~~~
hiı bir alkol kokusiyle beraber yuzu
llc ıu sözler fırlatıldı: 

- Seni düşündüm. Biraz sıkıldın 
~diyorum. Nedi'yı al, annen de 
~Yordu zaten; Onlara git.. Çünkü 

il de bir vazife ile birkaç zaman bu
~ uzaklaşacağım. 

8u kelimelerin hakiki manası Zi -
~n_ın gözlerinde okunuyor, kafasrnın 
~kin düşünüşleri sanki yüzüne ak~
Jr _Yordu. Selma hiç cevap vermedı. 
~diaini iatemiyen şu kalpsiz insa -
~ bu arzusunu da yapmayı muvafık 
Uldu ve ertesi gür.'..i çocuğu alarak 
~d- .. . 
dttı ~~ .uzaklaıtı. Bu vakarun uzenn -

ild ay geçmişti. 
1t lıte o gece nazikane bir surette 
~°"ulan Selma bugün de bu mektup • 
~Odan ebediyen uzaklaşıyordu .. ~~
a ' 'bafka bir kadını delice sevdığinı, 
hil'ttk kalbinin sesine inkiyat etmenin 

11 r Zilruret olduğunu ve kendisiyle ya-
11~lınıyacağını bildiriyordu. Çocuğu • 
iÇi kanımı, yuvasını geçici hevesler 
hiı?dc eriten bu adama karşı ne duya
)a ırdi. Zaten 0 , hangi gün kar~rsın~a, 
li ~1 olduğu fedakarlıkların ınceb • 

l'li •nlıyan bir insan bulmuıtu. D . 
tel' u sırada dışardan Necla'nın sesı 
ta 1Y0 rdu. Hemen mektubu sakladı, 
birıleruu sildi. Kapıdan san kıvırcık 
~Uzandı .• 
- Anneciğim gelebilir miyim? 
- Gel yavrum. 

tıı ltoıtu. İki küçük kol boynuna sa
tı!!:_ Uzun kirpikler arasında kıvıl • 

--.utan iki göz yüzüne baktı baktı. 
- ~e o anneciğim ağladın mı? 
i"u Yok, çocuğum, biru }ıa9taymL. 

' IÖzler yavrucuğu ikna etrnedı, 
bu ıatırabm mahiyetini anJamı! 

Yazan: Mualla A. ANIL 

gibi onun göğsüne sokuldu. Ana kız u
zun dakikalar biribirlerine sarılı ses
siz kaldılar. Ve o günden sonra da 
Necli ne babasını sordu, ne de evleri
ne gitmek arzusunu gösterdi. 

Günler biribirini takip ediyor, Sel
ma ömrünü vakfettiği kızını mükem -

mel yetiştiriyor ailesinden kaı:an bol 
bir servet içinde onu mahruııuyetten 

zak büyütüyo'rdu. Böylece on beş se
~e geçti. Bu arada Ziya'dan birkaç 
mektup almış, fakat okumadan aynı 
adrese iade etmiş, ondan sonra onun 
izini tamamiyle kaybetmişti. 

N ec:li yirmi üç yaşına gelmişti. Ga
yet iyi talipleri çıkıyord~. ~i~aye.~ k~: 
zını bunların arasından ıyı hır gorgu 
içinde yetitmiş, istikbali güzel bir 
genıçle nişanlamıştı. 

Düğüne iki gün kalmıştı. Anne, 
kız Ahıned'in ailesine bir ziyaret yap
mak istemişler ve otomobillerine bi -
ncrek kendilerine uzakça bulunan e. -
vin yolunu tutmuşlardı. Ta~ geçm~k
te oldukları dar bir yolun donemecın-
de bir karaltı peyda oldu. Firen yapa
mıyan şoför direksiyonu sola kıvırmak 
iatediyse de muvaffak olamadı. Boğuk 
bir ses çıkaran insan gölgesiyle oto -
mobil arasında bir çarpışma oldiı. Şo
för atladı. Necla ile Selma büyük bir 
üzüntü ve heyecan geçirmişlerdi. indi
ler şoföre yardnn ederek yerde bay • 
gın bir halde yatan adamı ot.omobile 
aldılar. Yanan elektriğin loş zıyaaı al-

tında beyaz bir saç kümesiyle ö~ül~n 
ve derin çizgiler taşıyan sarı hır yuz 
seçiliyordu. Selma eğil~i bira~ daha 
dikkatini bu yüzde tek9lf ettı. Ufak 
bir çığlık koparmaktan kendisin! ~en
edemedi. Pejmürde elbiseler ıçınde, 
insafsız hayatın külçe haline getirdiği 
bu vücut kocası Ziya idi. Hastanenin 
yolunu tutan otomobil, ikinci bir e
mirle evin iatikametini aldı. Necla an
nesinin halindeki fevkaladeliği görmüş 

ve bir türlü düşündüğü şeyleri biribi
rine bağlayıp kendisini tatmin eden 

bir netice çıkaramamıştı. Hazırlanan 
karyolaya hasta yatırıldı ve doktorlar 
çağmldı. İki gün sonra hafif geçen ka· 
umn u tahribi de Ziya'nm viicudun
dn ıuynldı gitti. 

••• 
Nedi ince vücudunu •ran beyaz 

elbisesi içinde çok taze, çok güzeldi. 
Bir aralık balkonda ild gölge belirdi. 
Erkek kadına biraz daha yaklaftı: 

- Selma, yaptığım hatinın güna • 
hıı;u pek acı çektim. inan ki böyle in
sanların tövbe ve istiğfarı çok içten olu 
yor. Bu gecenin saadetini tatmıya ben 
layık bir insan değilim 1 •• 

Selma başını kaldrrdı. Kocasının 

yaflar titreşen gözlerine uzun uzun 
baktı. Hakiki nedameti orada o kadar 
vuzuhla okudu, o kadar açık hissetti 
ki .•.. Titrek bir sesle ancak fU sözleri 
söyliyebildi: • 

- Ziya, bunları artık unutmak l~
zım, hatiyı ekseriya nedamet takip 
eder nedameti de • duyan insanlar 
için '_ af karşılar lnsanlığm ica~ et~i
ği hareketlerden biri de bu değil mı • 
diri ..• 

İzmir Enternasyonal 

f uar1no haz1rlanınız 
20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 
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Zo iler 
Za · _ İstanbul ithalat gümrüğil

.. 
1
;.3-935 tarihli 16456 No. lu be-

nun . 1e9İ apılan eşya-
anname ile muame Y 

y ait 310 kunıtluk gUınriik makbu -
ya · ettik Yenisini alacağımdan 
zuna ı:ayı '--~~ ı--.:ı-~ ilin olu-•• : .. ;" bilıuuu o ~ı&· 
eakuw ... buı No. 7 - 8 latanbul ln§ll&t 
nur. it . . vekili Sebat Anbarı. 
idarei feruııyesı 5648 

ULUS 

Çocuk ilövemizdeki 

Boyamacamızı güzel boyayıp 
hediye kazananlar 

Bloknot kazananlar : 
Ankara etnoğrafya müzesi müdürü to
runu Nezih Sağlam, Ankara Hacıdoğan 
Palaıokak 17 de İbrahim Arıkan, Diyar
bakır İzzet paıa Çubukçu ıokak 24 de 
Celal Güvenç, Ankara Koyunpazarı 66 da 
kahveci Cemal Mahmuddal, Ankara Al
tındağ mahallesi 391 de Ahmet Büyük
Kare, Ankara Yenibayat okulundan 771 
Kemalettin Unutmaz, İsparta Karaağaç 
maballeıi 392 de Ahmet Köksal, Anka
ra Alundağ mahalleri 392 de Sevim Kök
sal, Ankara Altındağ mahallesi 392 Sevinç 
Köksal, hparta hükümet caddeıi Kitap
çı Mustafa Sıtkı müvezzii Sadık Atılıan, 
Antaly İki kapılı ban Ağzında kundu
racı Ziya oğlu Kemal Ülıenalp, !aparta 
orta mahalle Hüseyin Avni pap ıokak 
2 de Zeki Köse, 1ıparta Mimaninan cad
desi 37 numarada Aıc;ı Hayrullah çıra
ğı Hüseyin Başkaya, Ankara birinci orta 
okulundan 602 Mehmet Kını. 

Birer not de/teri kazananlar: 
M. Kemealpaşa Kumkadı köyünde Cev

det Üğiidücü, Diyarbakır Urfa caddeso 31 
numarada Zülfikar Gördü, Ankara ikinci 
orta okulundan 307 Hüsniye Öztibet, Anka
ra Necati okulundan 8S6 Zülfiye Cangıra, 
Malatya Y eniıün mağazasından Meıut 
Turfanda. 

Küçük boyama defteri 
kazananlar : 

Ankara'dan Ergün Gönenç, Ankara birin
ci orta okulundan 1461 Mustafa Feyzi Çak
makçı, Ankara İstiklal okulundan 202 Şev
ki Akşiray, Ankara Etlik okulundan 28S 
Necla Erhun. Ankara Dumlupınar okulun
dan 90 Vedat Meral, Afyon - Konya hattı 

I 
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ANDAÇ .................................................... 
(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara - l&tanbul arasında 
Pazardan mada her gün : 

Yeıilköy'den hareket 8.30 
Ankara'dan hareket 8.30 
Ankara'dan 
cumartesi günleri 16.00 

Nöbetçi Eczanler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı: 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya .. 
: Sebat ve Yeniıehir .. 

Çarpmba 
Perııembe 
Cuma: 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara ,, 

Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yan&m ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, teblr: (102S-1024). - 8ehirlerara
aı: (2S41-23'U). - Elektrik•• Hanp.n 
lnaa memurlata (1846). - lleaajeri 
Şehir Anban: (3705), - Tabi telefon 
numaralan: Zincirli cami civan: (2645, 
1050, 1196). - 8amanpuan civarı: 
(2806, 3259). - Yenieehir, HaYUSbap, 
Bbim takııi: (2323) - HaYUSbap: Gii
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 

• - Çankırı caddesi, Ulus takıi: (1291 ). 

Otobüslerin ilkveaon 
seferleri 

Sabah 
llk 

aef er 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7 25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Alcpm 
Son 
ıefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

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

Uluı M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Ulua M. na 

Ulus M. dan Ettik'e 
Etlik'ten Uluı M. na 

Uluı M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. na 

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

Yeniıehir'den Uluı M. na 
Ulus M. dan Yeniıebir'e 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-
7.00 
7.10 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 15.lS 7.00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

§ U. Meydanıyle istasyon arasında her 
bet dakikada bir sefer olup tren za
manlan seferler daha aıktır. 

~ U. Meydanıyle Yeniıehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazarı arasında aaat 8 
den 20 ye kadar vasati her bet dakika
da; aaat 20 den 21 e kadar her ondaki
kada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntuam seferler vardır. 

~ Akpmlan Ulus Meydanı'ndan saat 23 
dekı aon seferlerle bunlann Uluı mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılıı 
saatlerine tibidirler. 

Teahhiltlii 18 e kadardır. 
Poıta saat 151 a kadar latanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Poata Saatleri 
Haydarpap'ya : Her aabab 8.20. Her 

alqanı 19.15 ve 151.SO 
de (Pazartesi, Per
ıembe, Cumarteıi 
Toros sürat.) 

Tren Saatleri 
Samıun hattına Hergün 9.35 (Kayse

ri, Sıvas, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herıiin 9.35 

Zongaldak battı : • 15.00 

Kınkkale'ye ra1otoblis " 16.05 

Gündelik: 

Hicd • 1S57 
Cemazil'lbir: 17 

S. D. 
Günq: 5 07 

Rumi· 1S54 
Aiuatos: 1 

S. D. 
Aktam: 19 10 

Erganihan ilk okulundan 310 İzzet Yücel 
Ankara Nazımbey mahallesi Balcı sokak ıs 
de Aydoğan Öz, İstanbul Üsküdar Sultan
tepe Şı.ikrüpap köıkü 61 de Mustafa İlhan 
Dilmaç, Göynük ziraat bankası muavini oğ
lu İsmail Hakkı Ergun, Bolvadin'den İhsan 
Çevik, Ankara Hacı Musa mahallesi Balcı 
sokak 9 da Remzi Ozan, Ankara Güneıı ku
lübü karı;ısında 6 da Naci İnataıı, Ankara 
ikinci orta okulundan Nimet Akyüz, Anka
ra İsmetpaııa okulundan 344 Necat Sirel. 
Zonguldak Namık Kemal okulundan 160 
Mübeccel Glillüberdal, Ankara Turan ma
hallesi Koyungöz sokak 238 de Neriman 
Maytere, Ankara Necati okulundan 835 Ne
zahat Altan, Ankara C ebeci Atili caddeıi 
141 de Muazzez Koçak, Zonguldak maden 
kömür iııleri T. A. Ş. kaleminde Feriha Kar
daııı Sabiha Gülay, 1ıtanbul Üıkiıdar ikin
ci orta okulundan Peyman İnal, Ankara 
Gazi lisesinden 1199 Muzaffer Doluca, Di
yarbakır'da diı tabibi Mahmut Öğel kızı 
Mevhibe Öiel, Adapazarı Kurtulu_t mahal
lesi Yıldız sokak 19 da Nevzat Ozdemir, 

Küçiik bloknot kazananlar : 
Ankara Nazımbey mahallesi Balcı sokak 

.ıs de Yüksel Çetin, Elazıı İktısat bankası 
muhasibi İsmail oğlu Enver Çolpan, İzmit 
Hacı Hasan mahallesi Çukurçeııme sokak 
11 de Müşerref Ege, Adana Çukurmescit 
mahallesi 121 de Münire Nakip, Urfa va
tan okulundan 325 Demirer, Gerzede Ki
zım oğlu Hasan Erguler, Kangal cümhuri-
yet okulundan 70 İfakat Alpkiray, Ankara 
Ankara İltekin okulundan S82 İlhan Savaş, 
Samsun tütün merkezinde mukim Salahat-
tin oğlu Şakir Dikmen, Elazığ ikinci komi
ser Halit oğlu Şeref Karabulut, Ankara bi-
rinci orta okulundan 1737 Müıerref Uc;ken 
Diyarbakır İımetpaşa okulu karıısında 3İ 
de Tahir Altuğ, Ankara İsmetpaşa oku· 
lundan 1188 Hamza Ersoy, Ankara Ulus o
kulundan 998 Cavidan Değer, Karğı'da 
sulh hakimi Remzi Arat kızı Perihan, An
kara Nazımbey mahallesi Balcı sokak ıs de 
C. Çetin, Ankara Dumlupınar okulundan 
294 Sahip Altınbay, Diyarbakır Gazi cadde
sinde Terzi Asrm yanında Lemi Karabulua 
Konya türbe caddesinde Kasap oğlu Meh~ 
met Özatıcı, Samsun tütün merkezinde 
mukim Salihattin oğlu Muhittin Dikmen, 
Sapanca öğretmen Muammer kardeşi Ya
şar Türköz, Diyarbakır Gazi caddesi çifte 
han sokak 2 Ode Ahmet Abacı, İsparta Ga
zi okulu 172 Tarık Akman, Diyarbakır Ha
cı Büzrük mahallesi Gürkan ıokak 6 da 
Tevfik İnan, Mihalıççık ziraat bankası 
memuru oğlu Hüseyin Akyol. 

Kalemıraı kazananlar : 
Ankara ikinci orta okulundan 645 Muam

mer Üçdoian, Ankara Kocatepe okulun
dan 135 Mesut Pandır, Ankara Ön Cebeci 
Özenler ıokak 9 da Nihal Baykurt, Ankara 
Hacettepe Gürken sokak 12 numarada Lüt
fiye Özmen, Ankara Gazi lisesinden 629 
Ragıp Torum, Ankata Gazi lisesinden 786 
Ragıp Cangara, Ankara lsmetpaııa kız ens
titüsünden 551 M. Çapçı, Afyon belediye 
reisi oğlu Bekir Tiryakio&lu, Ankara cün
doğdu mahallesi Gediz ıokak 11 de Sevim 
Yetin. Konya avukat Muıtafa Karaajaç 
oğlu Adil Karaağaç, Zoneuldak atelye kar
ııaında 3 numaralı apartman ikinci .katta 
Cot.kun Xanay, Tanua mamfaturacı oilu 
Rifat Okuyu, An.kara llteldn o.kulundan S6 
Şahide Olsuntiirk, Menin Mahmudiye ma
hallesi 10 numarada Mahmut Belli, Ankara 
birinci orta okulundan 479 Yahya Erelma
h, Ankara Devrim okulundan 882 Ösker 
Korya.k, Hafik ciimhuriyet il.k okulundan 
69 Süreyya Sayın, Amasya orta okulundan 
299 Bülent Özbey, Bandırma C. H. P. sinde 
293 K. Umlt, Diyarbakır Urfa caddesi 61 
de Süleyman Kale, Urfa nafıa odacısı oğlu 
M. Ali Şener, Zonguldak hamamönün'de 
bakkal Mustafa eliyle Hilmi Koç, Malatya 
Sıvas caddeıi 6 da Neriman Yakın, Adana 
icra katibi Cebbar kızr Nimet Göncü, Ma
latya Akbaba sokak 12 numarada Recai Ak
alın. 

(Sonu var) 
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Kaza far 
Veteriner ahnacak 

Ayvalık Belediye Reialijinden : 
(65) lira ücretli belediyenin fennt 

mezbahası veterinerliği münhaldir. 
Emekli veterinerlerimizden talip o -
!anların vesaiki ile müracaatları. Ha
riçten talip vukuunda harcirah veril-
mez. 5480 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Pertek Malmüdürlüğünden : 
1 - Talibi zuhur etmediğinden 

Pertek hükümet konağının inşaatı ye
niden eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işin keşif bedeli 31817.55 lira
dır. 

2 - Bu işe ait evraklar ve şartna-
meler şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Hususi şartname 
E) Keşif cetveli, silsilei fiyat cet

veli, metraj cetveli. 
F) Yapı işleri genel şartnamesi 
lstiyenler bu şartnameyi ve evrakı 

1.60 kuruş mukabilinde Tunceli Na
fıa müdUrlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme ağustos 938 ayının 18 
inci perşembe günü saat 13 de Pertek 
malmüdürlüğü dairesinde yapılacak
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2386.32 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 

haiz olup göstermesi lazımdır. 
A) Nafıa vekaletinden alınmış 938 

senesine ait müteahhitlik ehliyet ve
sikası ve bir taahhüde en az 20.000 
liralık lira ve teferruatı inşaatı yap
mış olduğuna dair vesika 

B) Ticaret odasından alınmış sicil 
vesikası 

6 - Teklif mektuplaı yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Pertek malmüdürlüğü 
dairesinde eksiltme komisyonu reis
liğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet 3 üncü maddede yazılı 

saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumuyla iyice kapatılmış 
olması lazımdır. 

P ostada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 5373 

Elektrik tesisatı 
Eırine Belediye RiyaMtinden: 

Cinsi Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
Elektrik 
tesisatı 37379 70 2804 00 

1 - Yukarıda muhammen bedeli ve 
muvakkat teminat miktarı yazılı Ezi
ne elektrik tesisatı itine talip çıkma
dığından 6. 8. 938 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle ve kapalı zarf usu· 
Jiyle tekrar eksiltmeye çıkarılmıftır. 

2 - İhalesi 25. 8. 938 perşembe gü
nü saat 10 da Ezine belediye daire-
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sinde encUmen huzurunda yapılacak
tır. 

3 - İstekliler fenni şartnamesini 
ve yeni hususi şartnamesini lstanbul 
belediyesi heyeti fenniye müdürlü
ğünden 185 kuruş mukabilinde alabi· 
lirler ve aynı dairede bu ite ait plan 
ve haritaları görebilirler. 

4 - Teklif mektuplarının ihaleden 
bir saat evel encümene makbuz muka
bilinde verilmesi ve posta ile gönde
rilece k teklif mektuplarının da mez
kQr saate kadar yetiştirilmiş olması 
şarttır. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2-3 üncü maddelerinde yazılı ve
saikle birlikte ihaleden bir saat evci 
müracaatları ilan olunur. 5578 

Hükümet konağı yaphnlacak 
Kara Yazı Kaymakamlığından ı 
Karayazı kazasında yeniden yapı

lacak olan hükümet konağmın on beı 
bin lira bedeli keşifli inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmu1-
tur. 

1 - Eksiltme 19. 8. 938 cuma günü 
saat 15 de Karayazı hükümet konağı 
içinde yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1125 lira
dır. 

3 - istekliler bu işin evrakı fenni
yesini Karayazı kaymakamlığı ve Er-
zurum Nafıa mildürlüğünde okuyabi -
lirler. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 
7. 5. 936 gün ve 3297 sayılı nüshasın
da intitar eden talimatnameye göre 
938 takvim yılına mahsus ehliyet ve
sikası, ticaret odası vesikası ve temi
nat mektuplarını mühür mumu ile 
iyice kapatılmış zarfla birinci madde
de yazılı gün ve saatten bir saat evci 
komisyon riyasetine vermeleri mecbu
ridir. Postada vuku bulacak gecikme-
ler kabul edilmez. (2777) 5139 

Su yolu tamir ettirilecek 
İnönü Belediyesinden : : 
1 - İnönü nahiyesinde yapılacak 

su yolu tamiratı inşaatı 9.000 lira ke,if 
bedeli üzerinden açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 22.8.938 pazartesi gü
nü saat 15 de İnönü nahiyesi belediye• 
sinde kurulu komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

3 - İstekliler bu ife ait metraj, kc· • 
şif hulasası ,eksiltme prtnamesi, fe:ı
ni şartname ve mukavele sureti ve ba. 
yındırlık işleri genel şartnamesini 1-
nönü Belediyesinde görebilirler. 

4 - Muvakkat teminat 675 liradır. 
5 - lateklilerin apğıdaki vesikala· 

rı ibraz etmeleri lizımdır. 
A - Muvakkat teminatı lnönil Bele· 

diyesi namma Bozöyük Ziraat banka
sına yatırdıklarına dair makbm veya 
,ayanı kabul banka mektubu. 

B - Ticaret odası veaikaeı 1938 yılı. 
na ait. 

C - Bilecik Nafıa müdürlüğünden 
bir hafta evelisi alınmıı ehliyet vesi
kası. 

İsteklilerin yukarıdaki ,artlara ve 
2490 sayılı kanunun hükümlerine uy
gun şekilde 22.8.938 pazartesi günil 
saat 15 de İnönü Belediye Reisliği o
dasında hazır bulunmaları ilan olu-
nur. (5051~892) 5314 

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

di ile de satış yapılır. İnşaat yaptıranların bir defa satış yerimiz olan An
kara'da Yenihal karşısında 3 No. lu Destici dükkanına müracaatları men· 
faatleri icabındandır. Telefon: 1620 5477 
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RESM i İLANLAR <. P. T. T. 
Posta nakliyatı 

Ankara levazım AmirliQi 

Yulaf al•nacak 
Ankıı.ra Levazım Amirliği Satın 

J\lma Komisyonundan : 
1 - 1dareleri İstanbul Lv. Amir· 

liğine bağlı müessesat için 500 ton 
yulaf 26 - Ağustos - 938 cuma günü 
saat 15 de Tophane'de İstanbul Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Tahmin bedeli 25,000 lira ilk 
teminatı 1875 liradır. Şartname ve nü
mune komisyonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalariyle beraber tek
lif mektuplarını ihale saatından bir 
ıaat evvel komisyona vermeleri. 

(2968) 5488 

Yula f alınacak 
A n kara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bursa garnızonu için 480 ton 

yulaf kapalı zarf ile 23 ağustos 938 sa· 
lı günü saat 11 de eksiltmeye konacak. 
tır. 

nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesika
lariyle beraber ihale gün ihale saatın
dan en az bir saat eveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklı'da komutanlık 

satın alma komisyonuna vermeleri. 
(2863) 5273 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Cizre hudut taburunun ihtiya

cı için 65,000 kilo koyun veya sığır 
eti kapalı zarf usulile satın alınacak
tır. 

2 - İlk teminatı koyun etinin 1072 
lira 50 kuruş sığır etinin 877 lira 50 
kuruştur. Eksiltme 29 ağustos 1938 
pazartesi günü saat 9 da tabur satın
alma komisyonu salonundadır. Şart
namesi parasız tabur levazımından a
lınır. 

3 - Eşsiltmeye gireceklerin 2490 
saydı kanunun 2, 3 maddelerinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup 
!arını eksiltme saatından bir saat ev
vel sa"tınalma komisyonuna vermele-
rı. (3112) 5661 

' . .. ·-
p - • . Millt M'fdafaa Ba~anlıoı ·.: , . 

Kriple kömürü alınacak 
M. M. Vekiileti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1) 800 ton kırıple kömürü kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 20.000 

(yirmi bin) lira olup ilk teminat pa
rası 1500 liradır. 

3) İhalesi 1 eylUl 1938 perşembe gü 
nü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile teminat ve teklif 
mektuplarını ihale gününde en geç 
bir saat evveline kadar M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3012) 5650 

'~ (.. . . ,, 
"'~Har~~.a ". Umu~ Direktörluou 
:-t:.:... .... 

Topoğraf (antası ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta genel direktörlPğü icın 

dairede mevcut nümunesi gibı 62 a1et 
topograf çantası açık eksiltme ile alı
nacaktır. 

Ankara P . T. T. Müdürlüğünden: 
Oto ile nakli meşrut 938-939 sene

sine ait Kırşehir - Yerköy arası yöv
mi postası 10-8-938 gününden itiba
ren Kırşehir P. T. T. Müdürlüğünce 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Mu
hammen aylık bedeli 200 muvakkat 
teminatı 180 idari kefaleti 2000 lira
dır. İsteklilerin ihale günü olan 25-8-
938 gününe kadar mezkur müdürlüğe 
müracaatları ilan olunur. (3106) 5659 

Posta nakliyatı 
Ankara P. T . T. Müdürlüğünden: 
Araba ile nakli meşrut 938-939 se

nesine ait Kırşehir - Ürgüp postası 
10-8-938 den itibaren Kırşehir P. T. 
T. Müdürlüğünde açık eksiltmeye çı
karılmıştır. Haftada üç seferli olan 
bu postanın muhammen aylığı 2'0 li
ra olup 25-8-938 günü bedel muvafık 
görülürse ihale olunacaktır. İsteklile
rin Kırşehir P. T . T. Müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (3111) 5660 

Arsa aran ıyo r 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden : 

Gümrük ve İn. B. 

50,000 cuval ahna<ak 
i nhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Şartnamesi mucibince satın a

lınacak incir, üzüm ve anason koyma
ğa mahsus 50.000 adet çuval ı. 8. 938 
tarihinde ihale edilemediğinden ye
niden ve pazarlık usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beheri 42 
kuruş hesabiyle 21000 lira ve muvak
kat teminatı 1575 liradır. 

3 - Eksiltme 22. 8. 938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 10 da 
Kabataş'ta levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Şartnameler 1 lira bedel muka
bilinde her gün İnhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesiyle Ankara ve lzmir 
başmüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için ta
yin edilen gün ve saatte % 7 ,5 güven
me paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (5094/2922) 5406 

Muhtelif eıya münakasaSI 
inhisarlar Umwn Müdürlüğünden : 

N-8-1'938 

Bel ipi alınacak 
LJM..rlar Umma Miieürlüiüa 

den : 
1 - Şartname ve nimu-nesi m 

hince satın alınacak 40.000 kilo 
ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye 
muştur. 

11 - Muhammen bedeli beher ki 
su 58 kuruş hesabile 23200 lira ve 
vakkat teminatı 1740 liradır. 

III - Eksiltme 29/VIIl/ 938 
hine rastlayan pazartesi günü saat 
de Kabataşda Levazım ve mübay 
şubesindeki alım komIByonunda 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler 1.16 lira 
mukabilinde İnhisarlar Levazım 
mübayaat şubesile Ankara ve tzm 
Baş Müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu 
nuni vesaik ile % 7,5 güvenme pa 
sı makbuzu veya banka mektubunu ı 
tiva edecek olan kapalı zarfların e 
siltme günü saat 10.30 a kadar yuk 
da adı geçen alım komisyonu başk 
lığına makbuz mukabilinde veril 
lazımdır. (5301-3056) 5654 

· iÇ · lşier · .. BQkanlığı 

Harta yapt1rılocak 
Dahiliye V ek.aletinden : 
M. Kemalpaşa kasabasının m 

1 

2 - İlk tutarı 25440 liradır. İlk te· 
minatı 1908 liradır. Şartnamesi ı 2e 
kuruş mukabilinde Bursa askeri satın 
alma komisyonundan alınır. Eksilt -
meye gireceklerin kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen vesikalarla 
birlikte teminat ve teklif mektupları· 
nrn belli saatten bir saat evelisine ka
dar Bursa askeri satın alma komisyo· 

. . , 

Mimar ve fen memuru almaca 
M. M. Vekiileti Satın Alma Komis

yonundan : 

2 - Eksiltme 22. 8. 938 p~zarteci 

günü saat onda Cebeci'de harta E;t:ncl 
direktörlüğü binasında Hrt Sa Al. 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 372 lira, mu
vakkat teminatı 27 lir::ı. 90 kurn~tm. 

Ankara P. T. T . müdürlüğünden 

Çankaya caddesi üzerinde veya bu cad
delen Kavakhdere'ye Ayrancıya ve 
Güven evlerine ayrılan caddeler üze -
rinde ve imarca bina yaptırılmasına 

müsaade edilecek mikdar ve evsafta 
bir arsa satın alınacaktır. 

İsteklilerin Ankara P. T . T. mü -
dürlüğüne müracaatlan. (3028) 

I - Tefrişi tekarrür eden Balıke
sir, Bursa, Edirne, Erzurum, İzmir, 
Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova i
dareleri için idaremizce kabul edilen 
tipler dahilinde ve şartnameleri muci· 
bince yaptırılacak 1342 parça eşya ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş
tur. 

ve gayri meskun 286 hektar ol~ 
üzere halihazır haritasının alımı , 
aşağıdaki şartlar dahilinde toptan t, 
türü olarak eksiltmeye çıkarılmışt ı 

nuna vermeleri. (2839) 5268 

İki adet hangar eksiltmesi 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan : 
1 - İki adet hangar kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bede
li 56715 lira 14 kuruştur. İlk teminatı 
4085 lira 76 kuruştur. Eksiltmesi 
19. 8. 938 cuma günü saat 11 de Erzu
rumda askeri Sa. Al. Komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Şartname keşif ve planları her 
gün komisyonda görülebilir. Teklif 

• mektupları belli günde belli saatten 
bir saat evel komisyon başkanına ve
rilmiş veya posta ile gönderilmiş bu-
lunacaktır. (2872) 5286 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

:Alma Komisyonundan : 
1 - Edremit garnizonu için 1090 

ton odun kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 8720 lira

dır. Şartnamesini görmek istiyenlerin 
her gün komisyona müracaat edebi· 
lirler. 

3 - Eksiltmesi 20.8.938 saat 10 da· 
dır. İştirak etmek istiyenlerin 654 li· 
ra temina tmektuplariyle birlikte tek. 
lif mektuplarını muayyen saatten bir 
saat evel Edremit tüm SA. AL. 
KOM. verilmiş olmalıdır. (2840) 5269 

20 Ton sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sahn Al

ma Komisyonundan : 
1 - 2-8-938 tarihinde kapalı zarf

la ihalesi mukarrer olan kor. merkez 
birliklerinin 20 ton sade yağına teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğünden iha -
lesi açık olarak 25-8-938 perşembe gü· 
nü saat 10 da yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1500 liradır, ta • 
tiplerin muayyen gün ve saatte Balıke
sir Kor. satın alma komisyonuna mü -
racaatları. (2948) 5524 

l - Milli müdafaa vekaleti inşaat 
şubesine üç yüksek mimar ve bir inşa· 
at fen memuru alınacaktır. Talipierin 
hizmete girdiklerinden itibaren iki 
seneden eve! ayrılmamaları şarttır 

2 - Taliplerin aşağıda yazılı vesa
iki Ankarada M.M.V. inşaat şubesine 
bizzat veya tahriren ve istida ile talep 
eı:!ecekleri ücret miktarının da göste
rilmek üzere müracaatları. 

A) Kendisinin ve evli ise dilesinin 
nüfus tezkeresi aslı veya tastikli sure. 
ti. 

B) Askerlik vesikası. 
C) Zabıta ve adliyeden alınmış hüs

nühal vesikası. 
L) Tam teşekküllü heyeti sıhiye ra

poru. 
E) Şimdiye kadar çalıştığı yerler

den almış olduğu vesaik. (2886) 5389 

Muhtelif inşaat 
M. M . Vekaleti Satın Alm.a Komi• 

yonundan : 
1) Keşif bedeli (132767,99) yüz otuz 

iki bin yedi yüz altmış yedi lira dok
san dokuz kuruş olan İzmir tayyare 
alayı komutanlık binası ile üç adet e
rat pavyonu inşaatına talip çıkmadı • 
ğmdan yeniden kapalı zarfla eksilt • 
meye konulmuştur. 

2) Eksiltme 17 ağustos 938 çarşam
ba günü saat 12 de M. M. V. satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İlk teminat 7888 lira 40 kuruş o
lup şartname ve keşif ve projeler 664 
kuruşa komisyondan alınır. 

4) Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde yazılı belgeleriy
le teklif mektuplarını ihale saatından 
behemehal bir saat evetine kadar An
karada M. M. V. satın alma komisyo. 
nuna vermeleri. (2743) 5119 

Benzin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1) 800 Ton 87 oktanlık benzin ka

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 216.000 

(İki yüz on altı bin) lira olup ilk te
minat parası 12050 liradır. 

3) İhalesi 2 eylı'.il 938 cuma günü 
Ankara Levazım Amirliği Satın saat 12 dedir. 

Saman alınacak 

A lma Komisyonundan : 4) Şartname 1080 kuru~ mukabilin-
! - İstanbul komutanlığına bağlı de M. M. V. satın alma komisyonun

birliklerdeki hayvanatın senelik ihti- dan alınabilir. 
yacı olan 912.000 kilo saman satın alı· 5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
nacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 22 a- yılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
ğustos 938 pazartesi günü saat 10.30 istenilen belgelerile teminat ve tek -
da yapılacaktır. lif mektuplarını ihale gününde en geç 

2 - Muhammen tutarı 18240 lira · bir saat evveline kadar M. M. V. sa
dır. Şartnamesi komisyonda görüleb!· tın alma komisyonuna vermeleri. 
lir. İsteklilerin ilk teminat makbuz L_ (3033) 5651 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu 

Kuru ot alınacak 
A r.kara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonu ndan : 
1 - Tümen garnizonlarının ihtiyacı için aşağıda mikdarı yazılan fiat

ları ve ilk teminatları yazılı 741.000 kilo kuru otunun kapalı zarfla eksilt· 
mesi 31 ağustos 1938 çarşamba günü saat 15 de İzmitte tümen satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Her mevkiin ihtiyaçları ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. 
Şartnamesi Ankara, İstanbul, Eskişehir LV. Amirlikleri ve lzmitte Tü
men Sa. Al. Ko. da görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını Tümen Sa. Al. Ko. ya vermeleri. (3093) 

M. Fiatı Tutarı İlk Teminatı 
Mevkileri Kilo K. St. L. K. L. K. 

İzmit 68,000 2 50 1725 00 130 00 
Adapazarı 58,000 2 50 1450 00 109 00 
Bolu 58,000 3 1740 00 131 00 
Tuzla 395,000 2 75 10862 50 815 00 
Gebze 161,000 2 75 4427 50 331 00 

741,000 20205 00 1516 00 
5658 

4 - Taliplerin yukarıda fazılı gün 
ve saatte teminatlariyle bitlikte ko-

5551 

Beton blok a l ınacak 
misyona gelmeleri. (2914) 54~·0 

750 : 1000 ton demir 
hurdası ahnacak 

Askeri F abrikalnr Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

3284 sayılı kanun mucibince 7 50 : 
1000 ton demir hurdası Kırıkkale is -
tasyonunda teslim şartiyle beher to
nu şartnamesinde izah edildiği veçhiy
le (22) lira (20) kuru§tan satın alına
caktır. 

Şartnameler merkez satın alma ko
misyonundan bila bedel verilecektir. 
Taliplerin 31 ağustos 938 çarşamba gü
nü akşamına kadar teklif edecekleri 
demir hurdası mikdarı kadar % 7.5 
nisbetinde teminatlariyle birlikte şart
nameyi kabul ettiklerine dair kayıt ve 
sarahatı havi fiat tekliflerini merkez 
satm alma komisyonuna vermeleri. 

(2894) 5452 

70 Ton benzin alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (18200) lira 

olan 70 ton benzin Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 17 ağustos 938 çarşam· 
ba günü saat 11 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (1365) lira ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. madde· 
terindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(3000) 5594 

Münakasa tehiri 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan: 
17. 8. 938 çarşamba günü ihale edi

leceği 23, 25, 27 ve 29 temmuz 1938 
tarihlerinde ilan edilen bir adet oto
büs ve üç adet kamyonun şartname
lerinde değişiklik yapıldığından mez
kur tarihlerde çıkan ilanlar hüküm-
süzdür. (3067) 5614 

3 Adet kamyon ve 1 

adet otobüs alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (12100) lira 

olan yukantla yazılı otobüs ve kam
yonlar Askeri Fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 31. 8. 1938 çarşamba günü saat 
11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Tatiplerin muvakkat te
minat olan (907) lira (50) kuruşu 
havi teklif mektuplannı mezkur gün
de saat 10 na kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik-
le mezkur gün ve saatte komisyona 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1) - İdare ihtiyacı için 9000 adet 

iki delikli beton blok kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2) - Muhammen bedel 9900, mu • 
vakkat teminat 742 lira 50 kuruş olup 
eksiltmesi 26 - ağustos - 938 cuma gü
nü saat 12 de Ankara'da P. T. T . U -
mumi Müdürlük binasındaki satın al -
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) • İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu Tica
ret odası vesikasmdan başka müteah • 
bitlik vesikasını ve teklif mektubunu 
muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
(11) e kadar mezkur komisyona vere
ceklerdir. Şartnameler, Ankara'da P. 
T. T. Levazım Müdürlüğünden para· 
sız verilir. (2945) 5523 

Finans Bakanlığı " ... 
Matbaacılara 

M aliye Vek a let inden : 
Adet 

26000 M:uhtelif ebatta koçan 
650 ,. " bez kapaklı defter 

4000 " " cetvel 
Malzemesi vekaletten verilecek ace· 

le bastırılacak olup 1543 lira 29 ku
ruş muhammen bedelli yukarıda ya
zılı matbu evrak açık eksiltmeye kon
muştur. 

İhale 15-8-938 pazartesi saat do
kuzda levazım müdürlüğünde müte· 
şekkil komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi Ankara'da levazım mü

dürlüğünden ve lstanbul'da Dolma
bahçe'de vekalet matbu evrak anbarı 
memurluğundan alınabilir. !haleye 
iştirak etmek istiyenlerin mezkur 
gün ve saatte 116 liralık muvakkat 
teminatları ve kanuni belgeleriyle 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(2826) 5225 

Tıbbi ecza alınacak 
Ankara Nüm une Hastanesi Baş -

tabipliğinden : 
Hastanemizin 1938 mali yılı 293 ka

lem eczayı tıbbiye ihtiyacı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen fiatı 12750 liradır. Mu
vakkat teminatı 956 lira 25 kuruştur. 
Eksiltme 31 ağustos 1938 çarşamba 
günü saat on birde Ankara Nümune 
hastanesinde müteşekkil komisyonda 
icra edilecektir. Eksiltmeye girecek
ler Ticaret odasının cari seneye ait 
vesikası ile 2490 sayılı kanunda ya
zılı belgeler ve bu işe yeter makbuz 
ve banka mektnuplarını teklif zarfla
rının içerisine ve verecekleri fiatları 
yazı ve rakkam ile yazdıkları ve Üzer
lerini mühürledikleri halde ihale sa
atından bir saat evvel komisyona ver
meleri lazımdır. 
Şartname ve liste Ankara'da Nümu

ne hastanesinde İstanbul'da Sıhhat 
Müdürlüğünde görülebilir. 

(3036) 5652 
müracaatları. (3066) 5613 ____ ___________ _ 

Tesviyeci ve tornacı ah nacaktır 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden • 

Kırıkkale'de bulunan bir fabrikamız için 300 tornacı ile 50 tesviyeci alı
nacaktır. 

İsteklilerin Ankara, Zeytinburnu ve İzmir silah fabrikalarımıza müra-
caatları. 5305 

11 - Muhammen bedeli 30776 lira 61 
kuruş ve muvakkat teminatı 2308.25 li
radır. 

III - Eksiltme 22.VIII.938 tarihi
ne rastlayan pazartesi günü saat 11 de 
Kab<rtaş'ta levazım ve mubayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Şartname ve resimler 1.53 li
ra bedel mukabilinde her gün inhisar
lar umum müdürlüğü levazım ve mu
bayaat şubesiyle Ankara ve İzmir baş 
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin şimdiye kadar en aşağı yirmi 
bin liralık bu gibi işleri muvaffakiyet
le yapmış olduklarını gösterir vesaiki 
inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek 
mukabilinde bir ehliyet vesikası alma
ları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kan uni vesaik ve V inci maddede ya
zılı ehliyet vesikası % 7.5 güvenme 
parası makbuzu veya banka mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı zarfların. 
eksiltme günü en geç saat 10 na kadar 
yukarıda adı geçen alım komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve-
rilmesi lazımdır. (5105/ 2927) 5426 

Sandıkhk tahta ahnacak 
i nhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
ı - Şişeli içkilerin ambalajı için 

ihtiyacımız olan şartnamelerine ekli 
listelerde ebat ve mikdarları yazılı 
4572.63 metre mikabı kesilmiş sandık- ı 

lık tahta şartnamesi mucibince kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş -

1 - İşin muhammen bedeli 5720 
radır. 

2 - !stekliler bu işe ait şartnad 
ve sair evrakı parasız olarak Dahi 
ye Vekaleti Belediyeler İmar Heyt 
Fen şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-8-1938 tarihi 
rastlayan çarşamba günü saat on b 
de Dahiliye Vekaleti binasında to 
lanacak Belediyeler İmar Heyetini 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için f 
teklilerin aşağıda yazılı teminat 
vesaiki aynı gün saat ona kadar k 
misyon reisliğine teslim etmiş olttf 
ları lazımdır: 

A • 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 · 
ci maddelerine uygun 429 lira rd 
vakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği ves.tkaU 
C - Kanunun dördüncü madcı4 

mucibince eksiltmeye girmeye bir ~ 
ni bulunmadığına dair imzalı bir me' 
tup, 

D - Belediyeler lmar Heyeti p;. 
Şefliğinden münakasaya girmek 
3 gün evvel alacakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale gii( 
saat ona kadar makbuz mukabilin 
B. !. H. F. Şefliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif m 
tuplarının iadeli teahhütlü olması 
nihayet bu saate kadar fen şefliği 
gelmiş bulunması lazımdır. ~ 

Bu iş hakkında fazla izahat al 
istiyenlerin belediyeler İmar He 
Fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(2474) 4809l 

tu~. - Muhammen bedeli beher M3 Muhtelif hayvan yemi alma 
36.30 lira hesabiyle 165986 lira 47 ku- Tavukçuluk Enstitüsü 
ruş ve muvakkat teminatı 9549.32 lira- ğünden : 
dır. Tavukçuluk enstitüsü için açık 

3 - Eksiltme 16.8.938 tarihine rast- siltme usuliyle 12000 kilo yulaf, 12 
hyan salı günü saat 11 de Kabataş'ta kilo kepek, 10000 kilo mısır, 10000 
levazım ve mubayaat şubesindeki alım lo arpa ve 15000 kilo buğday alına 
komisyonunda yapılacaktır. tır. Muhammen fiyat 3410 lira 

4 - Şartnameler 830 kuruş mukabi- Şartnameler her gün S3at ondan orı 
.u:Je ı . ..:1 gun ınhisarlar Jevazım ve tıya kadar Çankırı yolu üzerin 

mubayaat şubesiyle Ankara ve İzmir Tavukçuluk enstitüsü direktör} 
başmüdürlüklerinden alınabilir. tarafından parası zolarak verilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu ve teklilerin 22. 8. 938 pazartesi gii 
kanuni vt>saik ile c70 7 .5 güvenme para- saat onda ticaret odası vesikasİ 
eı makbuzu veya banka mr.ktubunu ih. 255 lira 75 kuruşluk muvakkat t 
tiva edecek olan kapau zarfların ek • nat makbuzu veya banka mektup 
Filtme günü en &eç saat Hl na kadar ile birlikte Tavukçuluk Enstitüsil 
yukarıda adı gec;:m alım komisyonu toplanacak komisyona başvurmal•r1 
başkanlığına makbuz mukabilinde vt:r- L (2916) 5402 
meleri lazımdır. (4877/ 2768) 5126 ______ ...,. 

İdare binası ve ambar. yaptır. laca 
inhisarlar Umum Müdürlüğün den : 

lşin mahiyeti 
Melefan tuzlası ldare binası ve 600 

Mahalli 
·ı Keşif bedeli Muvakkat Te. EkS1 

Lira Kr. Lira Kr. meniıl 

tonluk Tuz Amb. 15609 52 1170 72 
Çay tuzlası İdare binası ve 600 

tonluk Tuz Amb. 15609 52 1170 72 ıı 
1 - İdaremizin Siirt müstakil müdürlüğüne bağlı Melefan ve çay t 

lalarında Şartname ve projeleri mucibince yaptırılacak idare binaları 
tuz ambarları inşaatı ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş ise 
14. 7. 938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve ayrı ayrı paıB'1 

usuliyle eksiltmeye konmuştur. . 
2 - Keşif bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilınişt•' 
3 - Eksiltme 19. 8. 938 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında yıl 

saatlerde Siirt müstakil müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapıla'' 
tır. 

5 - Her işe ait şartname ve projeler 78 kuruş bedel mukabilinde tntıis' 
lar umum müdürlüğü tuz fen şubesiyle Ankara başmüdürlüğünden ,,e 5ı 
müstakil müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde Siirt 111~' 
kil müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. z' 

(5044/ 2875) 5 
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Kapalı zarf usullle eksiltme ilanı 

)aparta Nafıa Müdürlüiilnden : 
1 _ Eksiltmeye konulan iş. 

F - Ketif cotveli, aiı.tlei fiat cet
veli, metraj cetveli. 

G - Grafik. 

kapah zarf usulile eksiltme ilim Vilayet merkezinde yeniden yapı • 
lan hUkümet konağı binasının. 75.000 
lira keşif bedelli ikinci kısım ın~atı 

İstiyenler bu §llrtnameyi ve evrakı 
Niğde Nafia MUdilrlUğünde görebi -
lirler. (5237 • 3019) 5545 

Kayseri Vilayet.inden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Kayse· 

ride yeniden yapılacak memleket has
tahanesidir. Keşif bedeli (121446) lira 
sı kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev
rakı şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
A-B - Eksiltme şartnamesine ek 

§artname. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genci şart

namesi. 
D - Tesviyei turabiye şose ve kar

gir inşaata dair fenni şartname. 
E - Yapı işleri umum ve fenni 

§artname. 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli. 
G - Proje ve sair evraktır. 
lstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Kayseri Nafıa Müdürlüğü ve Kay
ıeri daim1 encümeninde bedelsiz ola
rak görülebilir. 

3 - Eksiltme gilnil 1.9.938 perşem
be saat (13) de encilmcni vilayette 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. . 

5 - Eksiltmeye iştirak .edeb~lmek 
için şimdiye kadar (70) bın Alır~hk 
iş yaptıklarına dair nafıa vekaletın
den ehliyet ve ticaret odasında kayıt
lı olduklarına dair vesika ibraz etme
leri ve mesul bir diplomalı mühendis 
mimar veya fen memuru kullanıla· 
taktır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı gün ve saatten iki saat evve~ ~n
cümeni vilayette makbuz mukabıhn
de verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet ihale saatından iki saat evve
line gelmiş olmaları laztmdır. Posta
da vukubulacak gecikmeler kabul e-
dilmez. 5662 

Su tesisatı plônı 
Kar.aman Belediye Reialiiinden: 
Evvelce açık ebiltmeye konulup 

ihalesi geri kalan kasabamıza takri
b• aekiz kilometre mesafeden 150 
111/m font boru ile mevcut tesisata 
bağlanacak olan menba suyunun plin 
proje ve fenni ıartnamesi yaptml -
mak üzere açık eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 29-8-938 pazartesi günü 
ıaat 11 de belediye encümeninde ya
....._trr. Talip olanların •u mUte
haıııı olduklarına dair vesaikle fiatlı 
teklif mektupları üzerinden teminat 
akçelerlyle müracaatları. (5325-3085) 

5655 

Muhtelif inşaat 

İzmir Belediyesinden : 
Alsancakta hava gazı fabrikası bi

nası dahilinde yaptırilacak hava gazı 
istihsal ocağına ait temel, bina, çatı 
\'e baca inşaatı işi 11-8-938 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle kapah zarf
lı eksiltmeye konulmuştur. 

itin heyeti umumiyesinin keşif be
deli 30860 lira 20 kuruş olup muvak
kat teminat mikdarı 2314 lira 75 ku
ruştur. Vahit fiat cetvelleri, proje, 
keşif ve şartnamesi 154 kuruş bedel 
mukabilinde hava gazı müdürlüğün· 
den tedarik edilir. Taşradan istiyen
ler posta ücretini ayrıca göndermeli
dirler. Kapalı zarf! ıihalesi 26-8-938 
cuma günü saat 13 de belediye eneli -
meninde yapılacaktır. İştira~. ede~ek
lcr 2490 sayılı kanunun tarıfı daıre • 
~inde hazırlanmış teklif mektupla~ın.~ 
•hale tarihi olan 26-8-938 cuma gunu 

1 bu malt yıl içinde 30000 !ırası 
o up . • b k" . 
ve 939 mali yılında da milte a ısı te-
diye edilmek suretiyle yaptırılacak-

tır. 

2. _ Bu işe ait evrak ve şartname-

ler şunlardır: 
A. _ Bayındırlık işleri genel şart-

namesi A 

B. _ Yapı işleri umumı ve fenni 

şartnamesi 
c. _ Husuat ıartname. • 
D. _ Eksiltme tartname~ı . 
E - Mukavelename pro1e111 F: _ Keşif evrakı ve vahidi kiyasi 

fiatlar. 
G. - Projeler 

Yol inşaata 
Niğde Nafia Müdürlüiünden : 
Eksiltmeye konulan iş : 
Bor • Aksaray yolunun 41 + 000 

- 43 + 800 kilometreleri arasında 
2800 metrelik yolun sandık açılması, 
taş ihzarı, blokaj, taş kırma ferşiyatı. 

1 - Muhammen bedeli 6381 lira 
52 kuruştur • 

2 - Eksiltme 17-8-938 çarşamba 
günü saat 11 de Niğde vilayeti daimt 
encümen odasında toplanan komi.syo • 
nunca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 478 liradır. 
Bu işe ait şartnameler ıunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukaveel projesi. 

lstekliler bu evrakı Isparta nafıa 
müdürlüğilnde görebilirler. 

C - Nafia İtleri ıeraiti umumiye-

D- Hususi şartname, 

3. - 10-8-938 den itibaren 15 gil.n 
müddetle eksiltmeye konulan bu ış si, 
25-8-938 perşembe günü saat 15 de 
nafıa müdürlüğünde teşekkül eden 
komisyon tarafından yapılacaktı~: . 

F - Keıifcetveli, silsilei fiat cetve
li ve şose inşasına ait keşif hulasası. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usulu ıle İstiyenler bu şartnameleri ve evra
kını bedelsi zolarak Nafia dairesinden yapılcaktır. . . . . 

5. - Eksiltmeye gırebılmek ıçın 
isteklilerin (5000) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bundan başka a
şağıdaki vesikaları ibraz etmeleri la
zımdır. 

A. - Nafıa vekiletlnden alınmış 
laakal (30000) liralık bina i§i yaptı
ğına dair müteahhitlik vesikası. 

B. - 938 yılına ait ticaret odası 

vesikası. 
c. - İnşaat müddetince inşaatın 

fenni mes'uliyetini deruhte edecek 
bir mühendis veya fen memuru istih
dam edeceğine dair noterden musad
dak teahhiltname. 

6. - Teklif mektupları üçüncü ~d 
dede yazılı saatten bir ıaat evehne 
kadar yukarıda sözU geçe~. komisyon 
reisliğine makbuz mukabıhnde vere
ceklerdir. Posta ile gönderilecek mek 
tupların nihayet saat 15 kadar gelmiş 
olması ve dıt zarfları mühür mumu 
ile iyice kapatılmıı bulunması lbım-
dır. Postada vuku bulacak teahhilrler 
nazarı itibare alınmıyacaktır. 

Kayseri Aaliye Hukuk Mahke
mesinden: 

Felahiye nahiyesinden Hilseyin oğ
lu Osman Öztilrk tarafından karısı 
nahiyeden lbrim kızı mhtediye Cev
riye aleyhine açtığı sübutu nikah da
vasında mezburenin yeri belli olma
masından tebliğatm ilanen icrasına 
karar verilerek tahkikat 15·!M~38 per
gembe ıaat 10 bırakılmıı olmakla o 
günde bulunmadılı veya bir vekil 
göndermedifi takdirde hakkında gı
yap kararı ittihu olunacafı ilin olu· 
nur. 5666 

Şose yaptlrılacak 
Niide Nafia Müdürlüğünden ı 

ı - Eksiltmeye konulan it: Niğde 
- Nevşehir yolunun 53 + 000 - 59 
+ 000 - 62 + 000 - 62 + 700 kilo
metreleri arumda şo.ae infUı. 

2000 metre tulünde f08C İn§UI: 
"Sandık küşadı, blokaj ve kırma ta§ 
ferfiyesi ve buharlı lilindir tazyiki'' 
İnıaatın ke§if bedeli 6662 lira 40 ku • 
ruıtur. Eksiltme 17-8-938 çarı~ 
gilnü aaat 11 de Nilde vilayeti encü
men komisyonunca yapılacaktır. 

ı _ Muvakkat teminat 500 lira -

drr. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-

rak şunlardır : 
A _ Eksiltme §&rtnameal, 
B _ Mukavele projesi, • . 
C _Nafia lfleri şeraiti umumıyesı 
D _ Şose inpatına dair fennt şart· 

:ıJıı,lıH:rı.,r . (5239 - 3021) 5547 

Taş kırdınlacak 
Niide Nafia Müdürlüğünden : 
Niğde - Nevşehir yolunun 20 + 

000 - 32 + 000 kilometreleri arasın
da hazırlanmış 5000 metre mikap ta· 
şın kırılması .. 

Açık eksiltme 29-7-938 tarihinden 
başlıyarak 17 .8.938 çarşamba günü sa
at 11 de Niğde vilayeti daimi encüme
ninde yapılacaktır. 
• 1 - Muhammen bedeli 5600 lira -
dır. 

dır. 

2 - Muvakkat teminat 420 lira -

Bu işe ait prtnameler şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
D - Nafia İşleri şeraiti umumiyesi 
G - Fennt ıartname 
E - Huaus1 prtname, 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli. 
İstiyenler bu şartnameyi ve evra

kı Niğde Nafıa müdürlüğünde göre-
bilirler. (5238/3020) 5546 

Yol inşaatı 
Niide Nafia Müdürlüğünden : 
Eksiltmeye konulan iş : 
Bor - Aksaray yolunun O + 000 -

1 + 900 kilometreleri aramıda temel
li fOSC için aandık açdma.u. 

ŞOM temeli için blokaj inpaı. 
Şoee için kırma taı fel')L 
lose için kum ihzarı. 
1 - Muhammen bedeli 6690 lira 

28 kuruştur. Eksiltme 29-7-938 tari • 
hinden başlıyarak 17-8-938 çarşamba 

günü saat 11 de Niğde vilayet daimi 
encümen odasında toplanan komisyon· 
ca yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 502 liradır. 
3 - Bu işe ait ıartname §Unlardır: 
A - Eksiltme §&l'tnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia İtleri tcraiti umumiyeıi 
D - Hususi tartname. 
F - Kepf cetveli ve silsilei fiat 

cetveli, kepf hulasası. 
fstiyenler bu şartnameleri ve evra

kını bedelsiz olarak Nafıa dairesinden 
alabilirler. (5240 • 3022) 5548 

Kalorifer tesisatl 
Konya Memleket Haataneai Bat· 

tabipliiinden : 

b;ami saat 12 ye kadar encümen reis- name, 
liğine vermelidirler. (3087-2948) 5657 E - Husust şartname 

Proje ve keıfine nazaran (31976) 
lira (90) kurut muhammen bedeli o
lan Konya memleket hastanesinin ka
lorifer işi (25) gün müddetle ve ka
palı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl
mııtır. İ§in hitamında (25000) lirası 
müteahhide tediye edilecektir. 29-8-
938 pazartesi günü saat onda vilayet 
encümen odasında ihalesi yapılacak 

olan bu kalorifer itine talip olanların 
yüzde yedi buçuk üzerinden alacakla
rı teminat mektupları ve ticaret oda
sı vesikalarını hamilen 2490 numara
lı artırma ve eksiltme ve ihale kanu
nunun kapalı zarf usulüne ait hüküm
leri ve bilhassa 32,33, ve 34 Uncu mad
deleri dairesinde ihale aaatından bir 
saat evvel vilayet encümen riyasetine 
kapalı zarf ile ve şeraiti öğrenmek is
teyenlerin de Konya memleket hasta
nesi baştababetine müracaatları ilan 

Muhtelif elektrik malzemesi ahnacak 
karaman Belediyeıinden : . .. "k masrafı belediyemize aid 
Atağıda yazılı elektrik malzem~sı gumruk .. re açık eksiltme auretile 

<>lmak ve Mersin gümrüğünde teslım alınına uzüe . de ihale edilecek-
2 bel diye ene menın 
.9-8-938 pazartesi günü saat 11-30 . e k esi 78 75 liradır. 

tır. Muhammen bedeli 1050 lira, temınat a ç . ' 
1 

(5326-3086) 
İsteklilerin Karaman belediye riyasetine müracaat arı. 

~ikdarı Cinsi Evsafı 

--------- Yüksek tevettürlü 3X l0 M/2 6300 Volt 
560 metre 

40oo 
" ısoo ,, 

Yer altı kablosu 
için 

10 onluk çıplak bakır tel 

olunur. •. 5482 30 adet 
6 altılık ,, " " 1 

Sokak lambası armatörü ile komp e 5656 

5 Kalem erzak ahnacak 
. onu Batkanlığından : . l 

Bayramiç Askeri Satın Alına Konu•~utarı Teminatı muvakkatesı halenin tekli 
~rzakın cinsi Alınacak erzakın . Kr Lira Kr. Günü Saati Şekli 

Mikdarı kilo Lıra · 2289 oo 22. 8. 938 Pazartesi 15 Kapalı zarf 
Sıg~ır et·ı 113000 30510 OO 2628 00 " ,. 
., 35030 00 
.<\.Oyun eti 113000 5990 00 1950 00 ,. ,. 

15 
15 

.. .. 
l{eçi eti 113000 2 
~k- kl.k b" · • vi 5755 00 24. 8. 938 Çarpmba 15 ,. •ue ı ırıncı ne 76700 00 6 8 938 c 
has un 590000 00 1800 00 2 . · . uma 15 " 
Sade w 24000 24000 ki (S) kalem erzaklar hinlarındakı gilnlemeç ve saatlerde Bayra· yagı yiyece erı 

1 B . 'te bulunan kıtaların d kailtmeleri yapılacaktır. 
- ayramıç · salonun a c · · d t 1' d'l • b 1 k ıtıiç't k A t alma komısyonu k . na makbuz mukabılın e es ım e ı mıı u naca tır. 

2 e ;s c~ı sa ın ktupları tam saat 14 de om;syo komiıyonunda parasız görülebilir. 
3 - Hemı~at mte ameler de Bayramiç satın .~ rnaaddesindeki yazılı vesaiklcrle beraber komisyonda bulunmala· - ususı şar n 2 3 Uncu m 

86 4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun - (4923L2808) 51 
l't illn olunur. · 

370 Ton mazot ahnacak 
Samsun Şarbaylrğından .: 
Elektrik ve su santrallarınm bir se

nelik ihtiyacı olan ve eksiltmeye ko
nulup görülen lilzum üzerine prtna
meainde tadilat yapılan 370 ton ma
zotun milbayaası kapalı zarf usulile 
yeniden eksiltmeğe konulmuştur. 

1 - Satın alınacak mazotun mu
hamınen bedeli 27010 liradır. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 2025 
lira 75 kuruştur. · 

3 - İhale, 25-8-938 perşembe günü 
saat 11 de belediye . daimi encümeni 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının muayyen 
olan zamandan bir saat evvel beledi
ye riyasetine tevdi edilmiş olması la
znndır. 

5 - Umumi ve fenni şartname ile 
mukavelename suretleri Samsun Be
lediyesi elektrik - su işletme müdür
lüğiyle İstanbul ve Ankara Belediye
leri fen işleri müdürlüklerine müra
caatla görülebilir. 

6 - İhale, 2490 sayılı kanun hü -
kümlerine göre icra edilecektir. 

5663 

lstonbul Deniz Levazım Amirli~i 

Sade yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa

tın Alma Komisyonundan : 
1 - Deniz birlikleri ıhtiyacı için 

tahmin edilen bedeli 142500 lira olan 
150000 kilo sade yağının 20 ağustos 
938 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
saat 10 da kapalı zarf usulü ile eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 8375 lira.dır. 
Şartnamesi 713 kuruş mukabilinde de. 
niz satın alma komisyonundan alınır. 

3 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dairesinde tanzim edecekleri 
teklif zarflarını belli saatten en geç 
bir saat evetine kadar komisyon baş -
kanhğına vermeleri. (2879) 5386/ 2 

Demiryolları 

Bayınd1rltk Bakanlığı 

Diyarbakır-Cizre haf111Hli iııaat 
Nafıa Vekaletinden : 
Diyarbakır - Cizre hattının seksen 

beşinci kilomctresile yüz altıncı ki
lometresi arasındaki betinci kısmın 
inşaat ve ray ferJiyatı kapalı zarf u
sulu ile münakasaya konulmuıtur. 

1 - Münakasa 1-9-938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat onbirde ve
kaletimiz demiryollar inşaat daire -
sindeki milnakaaa komisyonu odasın
da yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli 
bir milyon dört yüz bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı elli beş bin 
yedi yüz elli liradır. 

4 - Mukavele projesi eksiltme 
şartnamesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, vahidi kiyaaii fiat cetveli, 
fenni şartname, ahf&p traversle ferşi -
yat talimatnamesi, çimento normu, 
telgraf hattı şartnamesi, plan ve pro
filden mürekkep bir takım münakasa 
evrakı elli lira mukabilinde demiryol
lar inşaat dairesinden tedarik oluna
bilir. 

5 - Bu münakasaya girmek iste -
yenler 2490 numaralı arttırma, eksit
me ve ihale kanunu mucibince ibrazı
na mecbur oldukları evrak ve vesika
ları, muvakkat teminatlarını ve 938 
senesi için muteber bilumum nafıa iş
lerine veya demiryolu inşaat işlerine 
girebileceklerine dair vekaletimizden 
verilmiş müteahhitlik vesikalarım ve 
fiat teklifini havi kapalı ve mühürlü 
zarflarını mezkur kanunun ve eksilt
me şartnamesinin tarifatı dairesinde 
haz ırlayarak 1-9-938 tarihinde saat o
na kadar numaralı makbuz mukabi -
linde inşaat dairesi eksiltme komis
yonu reisliğine tevdi etmiş olmaları 
lazımdır. (2971) 5649 

köprü 
. 
ınşası Demir 

Nafıa Vekaletinden ı 

Sivas - Erzurum hattının 499-t 825 
inci kilometrelerinde güzergahın kat 
.!ttiği Serçme deresi üzerinde inşa o
. unacak iki defa elli metrelik demir 
köprü.nün in,a ve montajı kapalı zarf 

1 usulü ile münakasaya konulmuştur. 
1 - Münakasa 19.9.938 tarihine mü

D. D. Yolları 2. ci lıletrne Müdür- ı."'adif pazartesi günü saat onda veka-

Boya ve badana işi 

lüğünden: let dcmiryollar intaat dairesindeki 
Muhammen bedeli 2567 ,45 lira olan münakasa komisyonu odasında yapı· 

umumi idare binasının badana ve bo- lacaktır. 
yası ve sair temizleme işleri pazarlık- 2 - Bu köprünün muhammen bede· 
la yapılacaktır. li doksan bin iki yüz elli iki liradır. 

lhaleai 26.8.938 tarihine müsadif cu- 3 - Muvakkat teminatı bet bin ye-
ma günü aaat ıı de 2. ci itletme mü- di yüz altmı9 iki lira altm19 kuruıtur. 
dilrlUğil binasında toplanacak komiı- 4 - Mukawle projesi, eklaltme 
yon tarafından yapılacaktır. prtnameai, bayındırlık itleri genel 

Fenni prtnameai Ankara ikinci it- prtnameai, 15062 numaralı köprü 9e
letme müdürlüğünden parasız verilir. mau, ray profili, 388 numaralı inbisat 

İsteklilerin muvakkat teminat ak - tertibatı 390 numaralı telgraf hattı 
çası olan 192.55 lirayı Ankara umumi konsolu, 389 numaralı kiri9 reeimle • 
idare veznesine yatırarak muayyen rinden ibaret bir takım münakasa ev
gün ve aaatta komisyonda hazır bu - ı rakı dört yUz elli iki kurut mukaıbi-
lunmaları ilan olunur. (3009) 5566 

Balast ahnacak 

Jinde demiryollar i"9aat dai-·ı:ıetı,ffl<H:ll 
tedarik olunabilir. 

S - Bu münakasaya girmek istiye 
l~rin 2490 numaralı arttırma, eksil 
me ve ihale kanunu mucibince ibr 
na mecbur oldukları evrak ve vesik 
lan ve 938 senesi için muteber olm 
üzere vekatetimizden verilmi§ mü 
ahhitlik vesikalarm:r, ve fiat teklifi 
havi kapalı ve mühürlü zarflarını e 
siltme şartnamesi ile mezkfir kanun 
tarifatı dairesinde hazırlıyarak 19. 
938 tarihinde saat dokuza kadar de 
miryollar inşaat dairesindeki mlina 
kasa komisyonu reisliğine makb 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

8 - Bu münakasaya gireceklerde 
Uiakal elli metrelik bir demir köprü 
mal ve montajını yapmış olmak şar 
aranacaktır. (2766) 5274 

İnşaat ilônı 
Sümer Bank Umumi Müdürlü.ğ" 

den: 
1 - Sıvas'a 8 kilo~tre mesafed 

tesis edilecek çimento fabrikası ve b 
fabrikaya ait muhtelif mebani kan 
lizasyon ve yol inşaatı vahidi fiy 
esası ile ve kapalı zarf usuliyle e 
siltmeye konmuştur. 

İşbu inşaatın muhanunen keşif b 
deli 1.658.069 lira 68 kuruştur . 

2 - Eksiltme evrakı, 25 lira muk 
bilinde Siimerbank inşaat şubesinde 
alınabilir. 

3 - Eksiltme 26 ağustos 1938 cu 
günü saat 12 de Ankara'da Sümc 
bank umum müdürlüğünde yapıl 
caktır. • 

4 - Muvakkat teminat miktar 
63500 liradır. 

5 - İstekliler ihale gününden e 
az bir hafta evci Sümerbank umum 
müdürlüğüne tahriren m üracaat ede 
rek şimdiye kadar yapmış olduklar 
bu kabil büyük işlere ait vesaik su 
retlerini ve bunların bedellerini, bil 
hassa hangi bankalarla muameled 
bulunduklarını bildireceklerdir. 

Banka yapacağı mali ve fenni araş 
tırmalar neticesine göre istekliye sö 
zü geçen eksiltmeye iştirak edebilm 
si için bir vesika verecektir. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarf 
lar kapalı olarak ihale günü saat 1 
e kadar makbuz mukabilinde Anka 
ra'da Sümcrbank umumi muhabera 
şubesi müdürlüğüne teslim olunacak 
tır. 

Posta ile gönderilecek teklifler ni 
hayet ihale aaatmdan bir saat evelin 
kadar gelmiı ve zarfının kanuni şe 
kilde kapatılmıı olması Iizımdır. 

7 - Bu in§&atı banka dilediği mü 
teahhide vermek hakkını muhaf 
ede~ (3039) 5575 

Hava Kurumu 

Pansiyon binası yaphrlbcak 
Devlet Demiryolları 9 uncu lılet me Müdürlüfünden t 

Apğıda mevkii, mikdarı, muvakkat teminatı ve muhammen bedeli yazı
lı balastlar ayrı ayrı ve hat kenarında kabili mesaha şekilde teslimi şarti
le 30-8·938 sah günü saat ıs de Sirkecide 9 İşletme binasında kapalı zarf 
usulilc satın alınacaktır. 

Türkkutu Genel Direktöftüiin
den: 

İsteklilerin teminat ve teklif mcktuplariyle nafıa ve diğer nizami vesi
kaları ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak komis-
yondan verilmektedir. (5296-3053) 5653 
Mevkii Mikdarı Teminat Muhammen bedeli 

Muratlı İstasyonu 
Km. 27 

10.000 M3 
4.000 M3 

1237,5 Lira 
300 Lira 

165 kuruş 
150 kuruş 

1.8.938 tarihinde eksiltmesi yapıla
cağı ilan edilen 129612.68 liralık keşif 
bedelli Türkkuşu talebe pansiyonu 
binası için verilen fiyatlar layık had-

de· görülmediğinden eksiltmenin ıs 
gün müddetle temdidine karar veril • 
miştir. 

İhalesi ilk 'eraiti dahilinde 15.8.938 
pazartesi günü saat 11 de yapılacak
tır. İsteklilerin belli gün ve saatte ha-
zır bulunmaları. S26S 

Balôst mü na kasası 
Devlet DenıiryoJları Umumi idaresinden J: 

Muhammen bedelleriyle miktar ve yerleri aşağıda yazılı altı ocaktan çıkarılacak balastlar hizalarında gös
terilen günlerde sıra ile ihaleleri yapılmak üzere açık eksiltr,ıe ve Tef en -Filyos hattında 347 Klm. deki 

0
• 

caktan çıkarılacak 10000 m3 balast kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltmesi, Ankara'da ikinci 
işletme binası~da toplanan .komisyonca yapıl~caktı~ .. Bu iıe girmek istiyenlerin hizalarında miktarları yazılı 
muvakkat temınat vermelerı ve kanunun tayın ettıiı beyannamelerle apğıda yazılı gün ve saata kadar ve 
7.ci kalemde yazılı Tefen - Filyoı hattında 10000 m3 balast eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de ı.7.937 
tarih ve 3645 aayılı resmi gazetede neşrolunan talimatname hilkümleri dahilinde müteahhitlik vesika ve be
yannamelerini teklif mektuplariyle birlikte eksiltme saatından bir saat eveline kadar komisyona makbuz mu
kabilinde vermeleri lizımdır. Bu işe ait şartname ve mukaveleler Ankara'da ikinci igletme müdürlüğünde 
ve Yo.zğat, Yerköy, Çankırı istasyonlarında parasız verilmektedir. (2844 5235 

Metre Muhammen Muhammen 
Sıra Y e r i Kim.si Mikabı Fiyatı Bedeli 
No: 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

Lira Lira ---
Lalahan 30 - 40 2000 1.50 3000 
K. Yozğat 48- 58 2000 1.50 3000 
Mahmutlar 105 - 108 3000 1.50 4500 
Yerköy (204 - 207) 3000 1.20 3600 

Fakılı 
(234 - 245) 
300 - 305 

Irmak hattı 
Tefen • Filyos 

Lal ahan 
K. Yozğat 
Mahmutlar 

Yerköy 
Fakılı 

Irmak hattı 
Tefen - Filyos 

31 - 102 
347 

4000 1.20 4800 
3000 1.00 3000 

10000 1.00 10000 

İHALE TARiHLERi 
) 
) 19 Ağustos 1938 cuma günü saat l ı de. 
) 

) 20 Ağustos 1938 cumartesi gilnü saat 11 de 
) 

) 
) 23 Ağustos 1938 salı günü saat 11 4e. 

Teslim Muvakkat 
Müddeti Teminta 

Lira 

9 Ay 225 
9 Ay 225 
9 Ay 337.50 
9 Ay 270 

9 Ay 360 
9 Ay 225 
9 Ay 750 
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Sizi sıtmadan da koruyacak yt•gaııe devadır. Biitiin bu
laşık ha ... talıkları ta~ı) an ~i"'•klcr "'ıtma Ye malaryayı da 

evinize, köyiiniizc \'C yurdunuza ta~ırlar. Bu pis ve 
mikrop ta~ıyan hayvanları kökünden öldiirmck ancak 

F A y D 
ile kabildir. En küçük tenekesi 20 - çeyrek litrelik teneke
si 30 - yarım litrelik tenekesi 45 - bir litrelik tenekesi 70 • 

5 litrelik tenekesi 300 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 
5510 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GR1P1N almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. 

I 
./ 

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - tesirli. zararsız 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat. 

H. 

Taklitlerinden sakınınız 5665 

M. GHAZANFAR 
TlCARETHANESI 

TESIS TARIHl 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki ber hangi bir Banka ve Türkofis 862 

Cildinizin tahrif edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
seve kullanılan, ve cildi tıraş

tan sonra pamuk gibi 
yumuşatan 

PO ER 
hraş bi(aklar1nı kullanın11. 

Rahatsızlıkları 
Yanmaları, mide 

ağrıları, ekşi eğriti
ler, mide ağırlığı ve 
yemeklerden sonra 
bütün vücutta hisse
dilen çöküntü ve a
ğırlık. Ne işkence: 

Bu hallerin kati ça· 
resi olarak alınması 
latif, tesiri tabii olan 
MAZON alınız. Ay
ni zamanda KABIZ
LICI defeder. EK
ŞİLİK ve YANMA
LARI gidererek vü
cuda ferahlık verir. 

ME.Y'V'A T'tJ'ZU 
5667 
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Berlin'de 
HOTEL TEMPO 

Kurfürstendamm'ın 

En modern oteli 
Adres: Kurfiirstendamm 59 /60 

Telefon : 32 39 11 

Sahibi· Türk vatandaşı 

Cemil Mum 
Oda kiraıan 

. 

13 oda tek yataklı 2,40 Mark 
4,,,, ti 

2,,,,,, 
11 .. 
11 .. çift 

6 .. .. 
1 ., .. .. 

3,40 .. 
3,90 .. 
4.40 
5,90 

6,90 
8,-

.. .. .. 
,, 

.Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, -----------------------------------

Sabırsızhkla beklenen 

300 Defa ~almakla 
ve Almanya'da 

bozulmıyan 
yapılan 

POLYDOR 
Marka Gromofon plôkları piyasaya çıkmıştır 

1 Bayan Nermin 

-------------------------------
---------

I

Seni rüyada görüp 

BOlO '"Hiizanı ~arkı'' 
Cici bey (Düctto). ----

Ürgiiplii Refik Başaran 1 Rasih Bc~cr 
: 'Hacılar Türküsü !Annem beni evlendir 
§ 800l Kayserli Hacıbey Türküsü 8005 (türkü) 

: iT il (T" k") Al şalım (türkü) - e o can ur u ~ 

---
---: 8002 Mehmet bey Türküsü NcY~<'l1irli Aşık .Mehmet 

'

Geline bak geline (türkü) Bayan Ncyzat 
---- I

Sebeb (Türkü) 

= 8033 Köprüden geçdi gelin 
(türkü) ------- Nevşe'lıirli :Mtı!'ıtafa ----: !Elifim çıktı pencereden 

~ 8003 (türkü) 
: Yeşil yaprak (türkü) 

--- Ürgiiplü Şevket Uçaraycı ------

8006 Hayriye türküsü 

Bayan Belma 
Nigahın mestine 

(Saba şarkı) 
8007 Ben seni sevdim seveli 

(Bestinigar) 

Bayan Fahriye Özı.;es 

!

Seni ben nasıl sevdim 

8088 (Hüzam) 
Geçen akşam (Hicaz şarkı) 

Bayan Ruhat I~ık 

---Oll 'Hele hele türküsü. § 
8 Bir inci gibi (Neva-gazel : ---Bayan .Faiflc Yılclız --

I
Ruya gibi (Hüzam şarkı) § 

8012 Aylar geçiyor • : 
(Hüseyni şarkı) : 

Polydor Saz n~'yc•ti 

8013 IYen~ lzmir Zeyb;. ~~ 
Yenı Aydın zeybe~~ 

------------
1 

Ben yarime ne yaptırdım !Yeter A ilah için olsun 
: 8004· (türkü) 6008 (Kürd hicazkar) 

Karahisarlı Fatma türküsü Karanlık geceler hüzzam ş. 8014 

'

Mevlevihane peşrev. 
Bahriye çifte tellisi 

------------
--PO L Y DO R markalı Gramofon plaklarım her yerde ısrarla iste,iniz. ----

Türkiye toptan 

satış deposu: .Va he Tütünciyan 
-İstanbul, Sultanhamam, <:amcıbaşı E 

Han 2 ci kat No. 10 Posta In:tusu 180 : 

5645 = -':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

FOSFARSOL 
Kan, kuvvet ve işteha şurubudur 

(FOSFARSOL) muhterem doktorlarımız tarafından büyük kıymet ve eliemiyet verip beğenilen \re 
yÜz binlerce vatanda, tarafından itimat ve memnuniyetle kullanılan ve azami bir hafta içinde kan, 
kuvet, iştiha temin eden en birinci hayat eksiridir. Sıhatin en büyiik devlet olduğunu takdir eden bir 
insan mevsim değişmelerinde behemehal (F O S FA R S OL) kullanır. 5668 
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-~ n~ır AINI~lUJlb AIMim:~n~AINI ~@lbm:Jn § -: v 1 Z .,. IS M I Amerikan Kız Koleji 

: ~ ~ : Arnıvutkt'ly. Tel. 36.160 • Robert Kolej ER~E~ ~iSMi: 
Bebek, Tel. .16 .•• 3 ! ft ft. ft : - --- -: Mekteb, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs: 

: muallimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kül türe son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatı-E 
: lır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünü: 
_ temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak Ticaret dersleri gösterilir. : - -Odaların hepsinde akar sıcak. - -

ve soğuk su ve telefon vardır.: § MÜHENDİS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir.§ 
Bazılarında hususi banyo var-= : KAYID GÜNLERİ : Kız kısmı çarşamba, Erkek kısmı salı günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 5 
dır. = 1 ağustostan sonra : Kız kısmı çarşamba ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. a 
Kahvaltl: 1,10 Mark 

Türk vatandaşlara lisan hu-. 
susunda azami kolaylık. Misa-: 

Erkek kısmı salı ve cuma gün leri saat 9 dan 12 ye kadar. S 
7 eylı1lden sonra her gün. S --- Fazla malOmat için mektubla veya bizzat müracaat edilir. 4044 S -- -.,,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 

firlerden daha önce gelen: ------------------------------------------
: mektub ve saire memnuniyet-: 
: le muhafaza edilir. : . -
~ 1 1 •••• 1111. 1. 11111. il 11111il.111. 1 •••• ,, 

ULU S - 19. uncu yıl. - No.: 6121 

İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS I!asımevi : ANKARA 

YENİ 
BU GECE 

BEYAZ MELEK 

Simone Simon 

Gündüz iki film birden 

1 - t)ç MODERN KIZ 
2-BEYAZ MELEK 

Seans saatleri 

2 • S.45 Gece 21 de 

Ayrıca 11,30 da ucuz matine 

Fiatlar: BALKON 20 SALON 15 

SİNEMALAR 
.Jlllll &.. -- --- -- -- --- --- -- -- --- -= = -- -- -- -- --........ ,. 

HALK 
BU GECE 

Büyük macera ve heyecan filmi 

KALİFORNİA HA YDUTLARl 

Gündüz iki film birden 
1 - HUDUT HAYDUTLARI 
2 - İNTİKAM YUMRUÖ U 

Seanslar: 
2.30 - 4.30 - 6.30 Gece 21 de 

Ayrıca 
11 ve 1 de ucuz matineler 

Fiatlar 
BALKON 20 - SALON 15 

BU GECE AÇIK HAVA SİNEMASINDA SAAT 21 DE 

Uç MODERN KIZ 

Baıt Rolde : DEANNA DURBİN 

·- .-h' 


