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Japonların vaziyeti tehlikede! 
Bunu başkası değil 1 . ..-.-~:"\':,.,_ 

Japonya 
kabinesi 
İlôn ediyor! 
Milli seferberlik 
tedbirleri ahnıyor Filiıtin'deki tethİ§ hareketine rağmen bir çok yahudiler gene 

Telaviv'e hicret etmektedirler. Yukarıdaki reıimde Filistia'e 
gelen yeni yahudileri sahile çıkarken görüyorsunu~ 

Çankulenk mıntakasını gösterir kabartma harita 

Tokyo, 16 a.a. - Kabine, bugünkü 
toplantısında Şang-Kay-Şek'in reji
mini tahrip maksadiyle askeri, iktuıa

(Sonu 9. uncu sayfada) 
Fi 1 istin' de çarpışmalar 

• • 
lzmır 
fuarı 

Nasuhi BAYDAR 

Enterncuyonal /"111İr fuarı üç 

gün sonra açılacakbr. . . . . . 
lhdasından beri aekizınc11ını ha • 

zırlıyan lzmir, fuannı, arb~ . ba§hca 
ananelerinden sayabilir; lzmır:~ ma~
di ve manevi varbğiyle mutenasıp 

güzel bir anane.·· . • . 
iz.mir malum olan tanhinın baş-

ı da, n beri Ege incisi unvanını 
angıcm . 

hakkiyle taşırnııtır: lzmir ve cı.varın?' 
yetiıtirdiği türlü mahsulleri blrer bl· 
J"Cr hatırhyabilecek hafıza tıısavvu11 
~ileblllI tUll" "'t..r.;aul• .,.. ....:...._.... .. _..._ 

birkaç vilayetin isimleriyle değil, bir 
bölge, bir memleket, bir kıta man:r.ar.a
aiyle anmak 18.zımdır. Fakat lzmır, 
çeşitli servetlerin hazi.neai ~lmak vaa· 
f .. t"' dekı· ifadeıııyle turk kurlu. 
ının us un .. 

l b• ·-bolüdür. Bunun ıçın • 
uşunun ır _..... . f 

d. k" l . , de enternasyonal bır uar 
ır ı zmır . ·ı-

kunnak ve bunu her sene, gıt~~ ... ~e 
hızlanan hamlelerimizi bizzat gorup 

k ·· ynt mev • herkese gösterme uzere, a k 
. d 1 yerde tekrarlan.a 
ıım e ve ayn . . 
memleketimiz için çok zevkli ~ır ~u
haaebedir. Bu sebeple de, bütun turk 
vatanı lzmir fuannı benimsemek~e~r. 

Elbette, lzmir fuarından, gen~.' ~-
-: bö'l · kadar memleket endustrı· .... r geıı , • • d 
•İ ve entemaıyonal mübadele ıçın e 
faydalar umuyonız. Her ıene mikdarı 
~ialan yerli ve yabancı ziyaretçiler 
o ... da Türkiye'nin her yıl bi~az .. d:ıt'a 
ıeliten zirai, ikbsad'i ve ıınaı huvıye
tini müf8hede ile kahnaınakta, ~ra: 
lcende ahı veriılerle ve müstahı_ıll~~ 
bir arada bulup ihraç ınaddelenrnızı 
Yakından tanıdıktan, ve, satnn ve alım 
tartlannı öğrendikten sonra toptan ~ 

. . · b ·' ümesıne aJnelelerle ı' hacmının uy . 
Yardım etmekte ve bu 11rada, tertıp 

' · if de et. edilmiı olan eğlencelerden ıst a 
inekte, tarihi eserlerle dolu olan bu 
bölgeyi gezip hayran olmak fırsatını 
bulmaktadırlar. r 

Enternasyonal İzmir fuarı yer 1 

\re Yabancı ziyaretçilerinden ha~ikat~.n 
mütezayit bir al~ka görmektedır. Bır 
ilci rakam verelim: 1933 de fuara ~4~ 
Yerli g yabancı firma ittirak etmıtlı · 
Fua~ gezenler aay111 240.000 idi. 1936 
cLt bu rakamlar, ıırasiyle 348, 3~ ve 
361.527 yi bulmuıtu. Geçen senekı u
trıu.ni alakanın daha fazla olmut oldu· 
hnu hepimiz biliyoruz. Bu sene, ku : 
"etle tahmin ederiz ki, geçen senelerı 
her "t"b l k "d bırakacaktır. .. ı ı ar a ço gen e .. .. arkı 
Çunkü fuarın kurulduğu Kultur P 1 
hemen hemen kati manzara11nı alm~ş 
"e f .. • I • ıenelerın uarın murettıp erı geçen 
tecrübeleriyle daha iyi cihazlanmıılar, 
fuarı daha cazip kılmak için iktıza e

de" bütün tedbirleri almı,Iardır. 
D. ~ D l t Derniryol • ıger taraftan ev e 

ları da Türkiye h:dutlarından iti'jren 
Yabancı ziyaretçiler için doğruca ~b: rn· , •v• gı 1 

•re giden trenler ihdas ettıgı • 
tl'ıetnleketin muhtelif yerlerinden _iz • 
trıi • · ı yenıle • . re gıden mutat tren ere . 
rı O "rnkA nııı nı ve katarlara da ı an • . • 
betinde fazla arabalar ilave etmıştır. 
~u tre11Ierle daha kolay, daha çab~~ 
~trıİr'e gidecek olan yolcular tenz~ ~ 

\irifelerden de istifade edeceklerını 
dGşünerek ~-k' . • Enternıuyonal f z. 
hJ_ ~ ızıncı v• • 

.._ '-rının bir rekor teıkil edecegını 

fSonu 7. inci savfada) 

Sovyet - Japon hadisesi 

İki taraf da biribirlerini 
protestoya devam ediyor 

Yen iden 23 kişi öldü 
bir çok yaralı var! 

ARAPLAR 
.. . Sovyetler, hala (ankufeng' e hakim mi! 

bir zat, 
Tokyo 16 a.a. - Dömei ajansı bildiriyor: . 
Harici~e nazareti adına söz söylemiye salahıyettar 

matbuata afağıdaki beyanatta bulunmuttur: 

Japonları mü§kül mevkie sokan 
Mareıal Çank-Kay-Şek 

Bir 
şiddeti i 

tepeye karşı 
bir hücum 

çok 
yaptdar 

Japon hükümeti, Sovyet h~-
kümetinin japon kıtalarının mu
tarRlta esnaaıru:laki hududu aeçe
rek Sovyet - Mançu hududunu 
sanki ihlal ettikleri hakkındaki 
protestosunu reddeylemittir. Ja
ponya, mukabil bir protestoda 
bulunmuf ve Sovyetler taıw.f ın
dan ileri sürülen keyfiyetin, bat· 
tan bata uydurulmuf bir rapbra 
istinat eylemekte olduğunu bil
dirmiştir. 
Diğer taraftan, sovyet kıtaları ja· 

(Sonu 7. inci sayfada) 

AMERİKA CUMHURREİSİ 

Ruzvelt ile 
mülôkat 

b . · • Bayan l•-
N•vyork muha ırımd h . . 

... ·L Cum urreuı 
Sanlı Ameruca 

met b. ··takat yapmıftır. 
Ruzvelt'le ır mu bu ün be -
Bu enteresan konuıma_:: g 

. . ıayf~a bulc""•ın~ 
1ıncı 

--~----------------------~~-

Alman askerleri bir geçit reımindf. 

Büyük manevralar başladı 
.. u • y Nı"'1A , , ,. , ., 44 • 

ALMANY A'DA 1.350.000 
KİŞİ SİLAH AL TINDA 

1 
Hayfa, 16 a.a. - Karmel tq>eaime 

tethişçiler. tarafından yapıl~ bir akı
nı müteakıp cereyan eden musademe
de 6 yahudi polıs memuru, 8 arap ,,.. 
yarot Karmel köyünün yahudi muhta· 
rı ölmü9tür. Muhtarın refakatinde bu
lunan iki kadın da ağır surette yara
lanmışlardır. Yahudi muhacirler, Ga
Jilc'ye hakim bir vaziyette bulunan 
Karmel dağının tepesinde kain Yarot 
Hakarmel kasabasından bir kamyonla 
hareket etmişlerdir. Yanlarında polİll 
memurları da bulunmaktaydı. Köye 
muayyen vakitte dönmedikleri için a
raştırılmalara başlanmış ve yahudile
rin cesetleri bir arada bulunmuştur. 

Biraz ileride mütecavizlerin sekiz ce
sedi görülmüştür. Polis cetenin dİ· 
ğer efradını aramaktadır. 

Bir~:ok yerlerde müsadeMeler 
oldu 

Kudüs, 16 a.a. - Dün öğleden sonra 
tethişçiler bir çok yerlerde faaliyette 
bulunmuşlardır. Ramallah civarında 
askeri bir müfreze ile müsellah çete
ler arasında bir müsademe olmuş hay
dutlardan bir kaç tanesi öldürülmü11-
tür. 

iktisat veki 1 i / Yeniden silah altına çağırılan ı 
1 . 

İzmir ve havalisinde 
bir tetkik 

ihtiyat kuvvetler 350.000 kişidir 
Berlin, 16 a.a. - Dün batlıyan sonbahar alman manevraları 

muayyen bir mıntakaya inhisar etmiyecektir. Matbuat Rayh hü
kümetinin hudutlarda tezahürat yapmak ve tematai mahiyette 
manevralar icra ettirmek tasavvurunda bulunmadığım kaydet
mektedir. 

seyahatine ~ıkıyor Doyçe Ver gazetesine göre, bu ma- ı dört y.üz bin kişi sureti umumiyede 
nevraların huı;usiyeti mütecanis cüzü- Almanya'nın garbindeki kamplarda 

1ktıaat Vekilimiz B. Şakir Kesebir tamlar halinde ihtiyatların da hareka- toplanmışlardır. Bunlar, Göring'in ka· 
bu sabah saat 8,20 de kalkan trenle ta iştirak ettirilmesidir. Filhakika ma- rarnamesi mucibince hini hacette altı 
Eskitehir'e hareket edecektir. İktısat nevraların mevzuu fırka harekatı çer- ay hizmette kalabileceklerdir. 
vekilimiz Eskitehir'de Vekalete ait çevesini geçmiyecektir. Bu seneki 
itler hakkında bazı tetkik ve teftişler- manevralarla sadece kıtaların teknik 
de bulunduktan sonra Afyon yoluyla hazırlığı istihdaf edilmektedir. Kıtala
ve Başvekil B. Celal Bayar tarafın- ra umumi bir mevzu verilmiyecek fa. 
dan küşat resmi yapılacak olan En- kat motörlü cüzütamlarm himayesin
ternaayonal İzmir Fuarının açılış tö • de yapılacak seri hareketlerin tesiri 
reninde bulunmak üzere tzmir'e gide- hakkında bir fikir elde edilmiş olacak
cektir. tır. Manevralar münasebetiyle silah 

İktısat Vekilimiz bu seyahatten is- altına alınan ihtiyat kuvetler 350.000 
tifade ederek Ege mıntakasında da kişi olarak tahmin edilmektedir. Ma
hir hafta, on gün süren bir tetkik ge - nevralar memleketin her tarafında ya
zisi yapacaktır. Kendisine bütün bu pılacaktır. Bu müddet zarfında Al
tetkiklerinde İktısat Vekaleti müstc- manya'da ihtiyat ve muazzaf olarak 
şar vekili B. Hüanü Yaman refakat 1.350.000 kişi silah altına çağrılmış o
e.dcccktir. Jacaktır. İstihkam işlerine ayrılan üç 

Amerikan gazet.eleri daha 
nikbin 

Vaşington, 16 a.a. - Siyasi mahfil· 
lerde olduğu gibi matbuatta da Avru
pa'nın vaziyeti dolayısile hakim olan 
asabiyet gittikçe zail olmaktadır. Ge
çen hafta bedbinane pyialara yol aç
mış olan alman manevraları, Ren hu
dudundaki in,aatın tesiri, ve Berlin 
borsasında fiyatların dütmeıi gibi en
dişeler verici haberler bugün sükunet
le karıılanmaktadır. Vaziyet hakkın
da yuıı reemt mahiyette beyanatta bu-

(Soau 7. iDCi saJ'lada) 

Çeteleri her zaman gözlemek IQ. 
zım. Bunun için yahudiler büyük 
bir kUle yapmıtlar ve oradan et
ralı taraısuda b'lflatnıflardır. Bu 
We Mbeflqe be/tlenilmelrtef#ir. 
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İsrafa dair 
Cümhuriyet devrinde bankalarımızdaki tasarruf mevduatı yekunu

nun yıldan yıla pek büyük bir süratle artmıı olmasına rağmen, milli ta· 
sarrufumuzdaki gelişme hareketinin milli gelirimizin artma kapasiteaiy· 
le mütenasip olduğunu pek sanmıyorum. 

Türkün ananevi meziyetleri arasında cömertlik hassasının da bulun· 
duğu çok tekrarlanmıştır. Fakat bu cömertlik meziyetinin, küçük bir 
nüane farkiyle müsrüflük kusuruna çevrilmesi pek mümkündür. 

Köylülerimizin, parasını küpe yerleştirerek sırtındaki parça parça el· 
biseyi bile değiştirmek lüzumunu hissetmiyecek kadar ifrata varan muk. 
tesitliği yanında, §ehirlerimizde bariz bir isıltlf manzarası karşısında bu
lunduğumuzu söyliyebiliriz. 
Dünyanın en lüks taksileri bizim şehirlerimizde işler. Kadınlarımızın 

süsü ve ııklık derecelerinin içtimai seviyeleriyle nisbetsiz bir üstünlükte 
olduğu her zaman müşahede edegeldiğimiz bir keyfiyettir. Orta ve daha 
yukarı seviyeli muhitlerimizde, kibarlık ve medeniliğin ancak kabil ol
duğu kadar fazla para sarf etmekle tezahür edeceği kanaati bir israf re· 
kabeti doğurmuştur. Vaziyet böyle olunca, kazançlan en zengin mem
leketlerde bile geniş bir refaha alamet sayılacak derecede olan aileleri
mizde bile denk bütçeden eser görülmemesine neden şaşmamalı? 

Daimi bir para sıkıntısı içinde bulunuyorsak, bunun sebebini kazancı· 
mızın azlığından ziyade israfımızın fazlalığında aramalıyız. Masrafı ka
zanca göre ayar etmek aile bütçesinin en esaslı şartı olduğu halde, hu 
kaideye riayet edebilenlerimizin ekseriyetini gene en az kazançlı insan
lar teşkil ediyor. 

Fakat hayret ettiğim bir nokta vardır: En müsrüflerimiz bile bir kita
ba elli kuruş veya bir gazeteye beş kuruş vermiye gelince muktesit kesi
liveriyorlar. -Yatar NABi 

Sıhat bahisleri 
Çocuklu 

okumaları 

annelerin 
icabeden 

dikkatle 
tavsiyeler 

Çocuk ishali 
Bugünlerde şehirde ve dışarda sı

cakların tesiriyle birçok çocuk ishal
leri görülmektedir. Bu hususta anala
rın ne kadar müteyakkız olmaaı Ji -
zımgeldiğini izaha hacet yoktur. O
nun için aaığıdaki tavaiyeleri çocuk
larının sıhatı, hayatı namına dikkatle 
okumaları lazımdır, Bu tavsiyeleri Sı
hat ve İçtimai Muavenet vekaleti neş
riyatından aynen alıyoruz : 

Çocuk iahali memede ve iki yaşın
dan &J<lğı mama çocuklarında yazın 
ve aıcak mevsimlerde görülmektedir. 
Bu hastalık yurdumuzda ve dilnyanın 
her tarafında sıcaklar başladığı za -
man gerek meme emen ve gerekse 
mama yiyen iki ya,ından aşağı çocuk
lar arasında sık sık görülmektedir. 

Bu hastalık hakkındaki annelerin 
bilgisizliği yilzünden her yıl tehir ve 
köylerde bir çok yavrularuruz hasta • 
lanıyor, ölüyorlar ve bu yüzden nü
fus kayıbımız da çoktur. 

Tabii vaziyette her çocuk yirmi 
dört saatte bir veya iki defa bliyük 
apdest yapar. Bunun sayısı çoğalır ve 
apdest sulanırsa sürgün (ishal) denir. 
Küçiik çocukların kaka9ının rengi 
hali tabiide kanarya sarısına yakın o-
1 u p kıvamında koyu bulamaç gibi ve
ya daha serttir. Çocuklarda apdestin 
rengi değişir, krvamı da sulanırsa ilk 
önce çocuk ishalini düşünmemiz la -
.zrmdır. Hele ishal yeşil renk alır, sü
mük ve kan ile de karışırsa hastalığın 
şiddetli olduğu anlaşılır. 

Yazm çocuğa hazmedemiyeceği 

mikdarda tazla verilen süt ve mama
lar mide ve barsaklarda ekşiyerek bir 
çok mikropların hazım yolunda üre
mesine ve barsak zarını tahriş ederek 
de ishal yapmasına aebep olur. 

Çocuk yıkanırken, veya terli iken 
üşütülürse, nezle olabilir. Mikroplu 
sümüğünü yutan çocuklarda hazım 

boruları vasıtasiyle mikroplar bar • 
saklara geçer ve banak nezleai yapa
bilir ve ishal olurlar. 

Emekliyen ve evin her tarafında 

sürünerek dolaşan kilçilk çocuklar 
bakımsızlık yüzünden eline geçirdi • 
ği pis mikroplu her 'eyi ağzına ıoka
rak mikrop alırlar ve bunlar mide ve 
barsaklarına giderek çocukta ishal 
yapabilirler. İshalli çcx:ukların bazı • 
larında hararet yükselir, bazılarında 
yükselmez, hali tabiidc kahr. Çocuk 
ishalinde ter ve ıidik de azalır. Yav
runun cildinin rutubeti, taraveti ve 
al!ııtikiyeti kaybolur, vUcut porsuk 
kuru ve burufuk bir hal alır. İshal de
vam edip fiddetlendiği zaman çocuk 
kaselnıi haline gelit ve ldeta 8lüm 
çehresinde görülür. 

· Korunma ve tedavi 

Başlıca korunma çaresi çocuğa an
nesinin meme vermesi ve sıcak mev
simlerde sağlık yollariyle bakmasıdır. 

Çocuğa ana aütU verme-k imkanı 
olmazsa: Süt ananın hastalıklı olma
masına, sütün çocuğa uygun gelmesi-

ULUS 

Sıcaklar devam ediyor 
Dün şehrimizde hava umumiyetle a

çık geçmiş, rüzgar garp istikametin
den saniyede en çok yedi metre hızla 
esmiştir. 

En yüksek ısı gölgede l2 olarak kay
dedilmiştir. Yurtta Trakya, Kocaeli 
bölgeleriyle Karadeniz'in garp kıyıla
rında hava az bulutlu diğer bölgeler
de tamamiyle açık geçmiştir. 24 saat 
içinde yurdun hiç bir yerinde yağış 

olmamıştır. Rüzgarlar Karadeniz kıyı
lariyle Kocaeli ve cenubun doğu böl
gelerinde şimalden diğer bölgelerde 
cenubu garbiden saniyede en çok 7 
metre kadar hızla esmiştir. 

Yutta en yüksek ısılar Erzurum'da 
30, Antalya'da 31, Sivas ve Bursa'da 
32, İzmir'de 33, Balıkesir ve Konya'da 
34, Adana ile EHizığ'da 35, Kayseri ve 
Malatya'da 36, Erzincan'da 37, Siirt'
te 38, Diyarbakır'da 40 derecedir. 

Maktu vergiye tabi küçük 
sanayi erbabı 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Maktu 
vergiye raptı icap eden küçük aanayi 
erbabını tesbit edecek olan komisyon 
bugün faaliyete geçti. Şikayetleri din
lemekte olan maliye heyeti bir iki gü
ne kadar lzmir'e giderek aynı mevzu 
üzerinde tetkikat yapacaktır. 

ne dikkat etmek lazımdır. 
Sütanne bulunmadığı takdirde; i

nek sütü verilecektıe ana sütüne ya -
kın bir terkipte sulandırılmak, yağlı 
ve fazla §ekerli olmamaaına dikkat et 
mek ve her defasında taze taze kay
natılıp verilmek lazımdır. 

Çocuğa kutu ve toz sütlerden ve -
rilecekıe doktorun tarifi üzerine her 
defasında taze taze hazırlanıp kay -
natmak ve temiz •ite ve emzikle ver
mek icap eder. 

Çocuğun yazın gilndelik banyo -
suna, Uşümemesine, haddinden fazla 
elbise giymemesine, kaynamış ve so
ğutulmuş su verilmesine dikkat ede
rek ishalden korunmak mümkündür. 

Bebeklerde ve küçük çocuklarda 
yazın ishal görülünce ilk yapılacak 

şey, hemen sütü ve mamaları verme
yip keıımektir. Böyle bir çocuğa sa -
dece kaynamlJ az ıekerli sudan katık 
kaşık verilir, ve buna icabına göre 
24 • 48 saat devam edilir. Su yerine 
biraz ihllmur, papatya çayları da ve
rilebilir. 

Yapılan bu ev tedavisi ile ishal 
kesilmezse veya fiddetlenirıe bebek 
muhakkak bir çocuk hastalrkları mü
tehassısına, bulunmadığı takdirde bir 
doktora göeterilmelidir. 

Çocuk iıhallerinde memleketimi
zin pek çok yerlerinde açılan çocuk 
muayene ve bakımevlerini unutmayı
nız. Burada memleketimizin kıymet
li çocuk haıtalıkları mütehassısları 

vardır. Bunların aöyliyecekleri teyi 
yapınız. 

Yarrnın büyUğU ve bugünün küçUk
Jerini öldüren çok tehlikeli bir has
talık da çocuk ishalidir. Her ananın 
bu hastalıktan korunma çarelerini bil
meıi ve yavrularımızm korunması 
ve ishal başlangıcında hemen iyi et
mek için tedbirler alınmau lhım • 
dır. Bu suretle yavrularımız korun
mu~ ve nüfusumuz da artmı~ olur. 

Yurddaki ormanlardan 
nasıl istifade edilecek? 
Orman Umum 

mühim bir 
Direktörlüğü 

tômim neşretti 
Orman Umum Müdürlüğü 15 ağustostan itibaren tatbik edil

mek üzere bütün alakadar makamlara yeni bir talimatname gön
dermiştir. Bu talimatnamede alakadarların ormanlardan nasıl 
istifade edebilecekleri izah olunmaktadır. Bu mühim talimatna
meyi aynen neırediyoruz: 
1 - Ormanların iç.inde veya orman 

sınırlarına köy ortasından ufki hattı 
müstakim üzerinde on kilometre u
zaklığa kadar bulunan köylerle bu 
hudut dahilinde bulunup nüfusu iki 
binden aşağı olan kaza merkezleri ve 
diğer kasabalar sakinlerine zati ihti
yaçları için dikili ağaçlara ait tarife 
bedelinin onda biri ve ayrıca kesme 
ve taşıma ücretleri mukabilinde dev
let ormanlarının istif yerlerinden ve
ya orman idaresince gösterilecek ke
restelik, kaplık, tomruk ve mahrukat 
verilir. 

Köylüler ve bu haktan istifade e
decek kasaba sakinleri zati ihtiyaçla
rım matbu köylü ihtiyaç beyanname -
lerini doldurmak suretiyle bildire
ceklerdir. 

Odun ve kömUr için ihtiyaç mikta
rı ocak başına en fazla 50 kental odun 
olarak kabul edilmiştir. Bir ocak 
dört nüfus bir ailedir. 
Şayet aile nüfusu fazla ise her bir 

nüfus için ayrıca bu miktara biner 
kilo odun ve ellişer kilo kömür zam 
ve ilave olunur. 

Beyannamede bu ve bu miktardan 
az ihtiyaç gösterenlere talep ettikle
ri miktar için izin verilir. Bundan 
fazlası mübalağalı sayılarak orman 
nizamnamesinin 13 üncü maddesi mu
cibince bu fazla istek hakkında tetki
kat yaptmltr. Bu gibi tetkikler yü
zünden beyannamenin heyeti umu
miyesine ait muamele geri bırakıla

maz. Yalnız fazla ihtiyacı bildirenle
rin yukarıda yazılı miktardan fazla
sına ait muameleleri tetkikatı sonu
na kadar tehir edilerek mütebakisi 
ikmal ve intaç olunur. 

Kereste için 
Yeniden kurulacak iki oda bir hol 

bir ahrr bir hela ve bir .samanlık ~in 
6,5 metre miklp mamul ve zayiatiyle 
birlikte 10 metre miklp gayri ma.mul 
ağaç hesep edilecektir. Aile n üfusu
na nazaran yeniden yapılması l!zım 
gelen evin oda adedi bundan fazla ol
mau icabcttiği takdirde her oda için 
2,5 metre mikap gayri mamul bu 
miktara ilive olunacaktır. 

Orman mühendiaJiğince alınacak 
beyannamelere göre ihtiyacı karşıh
yacak vUııat ve tahammülde bir orman 
tefrik edilerek rapor veya muvakkat 
planı tanzim olunacaktır. Odun ve 
kömüre ait rapor ve pllnlarla 500 
metre mikaba kadar kerestelik ağaç 
rapor ve pllnları orman başmühendis
liklerince taıdik ve tatbik edilir. 

Acele hallerde vakit kaybetmemek 
üzere keşfin raporlarla yaptırılması 

tercih edilmelidir. 
Şimdiye kadar köylüler tarafından 

iyi bir halde korunmuş olan ormanlar 
bu köylülerin ihtiyacı için gösterile. 
rek mümkünse oldukça batka köylü
lere tahıiı edilmemelidir. 

Hak tahibi olan köy ve kasaba sa. 
kinlerinin zati ihtiyaçlarının yakın 

ormanlardan - bu ormanların genç· 

lik veya muhafaza ormanı olması yü
zünden temini mümkün olmadığı 
takdirde daha uzak yerlerden orman 
gösterilmesi lazımdır. 

Plan ve raporların tasdikinden son
ra örnekleri gönderilen izin kağıtla
rı bölge şefleri veya merkezlerinde 
bulunmadıkları takdirde yerlerine 
katipleri tarafından en çok bir hafta 
zarfında iki nusha olarak imil edile
rek izin sahiplerine imza ettirilir. 
Ve ihtiyar heyetine tasdik ettirilir. 
Ve bir nushası saklanmak üzere muh
tara verilir. Diğeri idarede dosyasın

da. Bu izin kağıtlarının noterlikçe 
tasdikina lüzum yoktur. Yalnız kıy
meti nisbetinde esas nusha üzerine 
pul yapıştırırlar. Kasabada ise izin 
kağıtları izin sahiplerine imza ettirile
rek belediye reisine verilir. 

izin müddetleri 
lzin kağıtlarının müddetleri bir ay

dan az ve bir seneden fazla olmamak 
şartiyle maham idarelerce tayin o
lunur. 
Kışın yapraklarını döken ağaçlar 

ancak katiyat mevsiminde kesilebile. 
ceğinden odun ve kömür için balta
lık ormanlarından verilecek mezuni
yetlerin her mahallin iklim şartlarına 
göre suların çekildiği mevsimler ol
mak üzere orman başmühendislikle
rince tesbit edilecek zamana tesadüf 
ettirilmesi ve buna imkan olmadığı 
takdirde katiyatın bu mevsimde yapı
lacağının izin kağıtlarına yazılması 
lazımdır. 

Verilecek izin müddetinin katiyat 

miktariyle mütenasip olarak temdit 
müddet ve mehil taleplerine mahal 
vermiyecek surette tayin edilmesi la
zımdır. 

lzin Uğıtları verildikten sonra köy 
ihtiyar heyeti veya izin sahipleri ta
rafından paralaH defaten ve. peşinen 
teslim edilir. Buna mukabil her şahıtt 
için ayrı olarak eda ilmühaberi veri
lir. Kerestelik ağaç izin kllğıt1arında 
da ilmühaberleri aynı zamanda nakli
ye tezkereleri verilinciye kadar köy
lülerin ormana girerek katiyat yap
malarına mezuniyetlerini göıterlr bi
rer vesika sayılır. Ve köyltller eda 
ilmühaberlerini daima vanlarında bu
lundurmağa mecburdurlar. 

Odun ve kömür mıntakaları 
Odun ve kömür miktarlarının köy 

ihtiyar heyetine veya belediye reisine 
irae ve teslimini müteakip yukarıki 
fıkrada yazılı olan eda ilmühaberleri 
ibraz olunmak şartiyle nakliye tezke
releri malın hazırlanması beklenmek
sizin her köylüye ayrı ayrı verilir. Ve 
bu nakliye tezkereleri köylülerin or· 
mana girerek katiyat yapmalarına 
mezuniyetlerini gösterir vesika ola
rak itibar olunur. Bu nakliye tezkere
lerine izin müddeti yazılır . 

MümkUn olan ahvalde izin aahibi 
olan köy ve kasaba halkının katiyat 

Çocuk ishali vaktında baktmlma
yıp, tedbir alınmaz ve tedavi edilmez
se pek çok çocukların ölümüne sebe
biyet vereceği için bu.ıa (Çocuk ko
lerası ) adı da verilmi,tir. Kolera ka
dar öldUrücii ve tehlikeli bir ishal ol
dufundan dolayı bu ad takılmıştır. 
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Çocuk ishalinin ba§lıca 

•ebepleri 
!ah.alin en ba' sebebi mevsimin 11-

cak oluşudur. Küçilk çocukların ya -
şayıı, giyiniı ve yiyeceği üzerinde bu 
sıca&m büyük tesiri vardır. Sırf ana 
sUtU ile beslenen çocuklar eğer sağ -
lık yollariyle bakılırsa sıcakta ishal 
olmazlar. Ancak ana sUtii pek yağlı o
lup ve çocuk hazimde güçlük çeker
se arcağm teıiriyle çocuğun mide ve 
bar1aklarının bozularak ishal olabil -
meal mUmkündilr. 

Ana ıütil emmiyen, inek veya ku
tu ıUtü ile beılenen çocuklarda mide 
ve banak bozulması çok olabileceği 
için ucak mevsimlerde bunlarda iı -
hal görüliir. 

İnek ıütii veya kutu ıütünden ha
zırlanan mamalar her defasında taze 
taze hazırlanıp verilmezse, çocuğun 

mide ve barsaklarını bozacak ve isha
le sebep olacaktır. İnek ıütü için ço
cuklarda bu süt temiz ııağılmaz, te
miz kaplarda saklanmaz ve pişiril -
mezse az zamanda kirlenip mikropla
nacağı gibi, yazın ağzı açık kaplarda 
bırakılan sütte sıcak tesiriyle mik -
roplar türeyerek zehir (Toksin) if ru 
edeceklerinden bu gibi sütlerden ço· 
cuklar hem zehirlenebilir ve hem de 
ishal olurlar. 

Boylar 
Uzun boylu hemşerilerim/zin 'o

ğu Yeni!1ehir'de ağaçların ılçak/ı -
ğından şikayetçidirler. Çünkü kal
dırımda yürürken ekseriya ba~la
rını eğmek mecburiyetinde kalma.k
tadırlar. Fakat zaman bu mahzuru 
ortadan kaldıracaktır. Bu ağaçlar 

hep aynı boyda kalacak deliller ya. 
Yalnız dikkat edin, dükkan ve 

mağazaların güneşten muhafızı 

için önlerine gerdikleri tentelerin 
istinatgahı olan uf ki demirler, ba
zan uzun boylularrn değil, hatti kr· 
sa boyluların bile altından eğilme
den geçemiyecekleri kadar alçağa 
mıhlanıyor. 

Acaba bu tertibatı yaptıranlar, 
yolcuların kaldırımda ba:;larrnı el • 
meden yürümek hakları olduğunu 
neden düşünmüyorlar. Galiba bu 
kadar basit bir iş için de belediye
nin bir kaide koyması, tente demir
lerinin yerden kaç metre yüksekte 
olması icap ettiğini karar ıltrna al· 
ması icap edecek. Fakat vatanda~la
rın rahatını temin için başka çarct 
yoksa. buna da baş vurmak tabii za. 
ruri olacaktır. 

niinynnın niifu~ıı 

Dünyanın nüfuıu 1914 den beri 
21 milyondan fazla artmıı. Demek 
ki umumi harp araya girmeseydi 
aşağı yukarı 40 milyon kadar arla· 

- Karıcı'iım, yap'tiğın iıi göraün mü? Benim elbiseliğimi dö
ıemeciye, döıemelik kumQ§ı da terziye göndermi§sin! 
cakt1. Fakat nüfus artbkça dünya

nın ba§ında bir nevi ihtikan b11Jlı

yor, nefeı darlığı, bat dönmesi hiç 
ekaik olmuyor. Hacamat yoluyla bir 
hayli kan almadan kendine 1relemi· 
yor. Yalruz telaşa hacet yok, ihtiyar 

dünyamızın vücudunda timdi iki üç 
noktaya yap11mıı sülükler var, ses
sizce kanını emiyorlar. 

Nüfus fazlalığından bütün şika -
yetlere rağmen dünyada bir de nü
fus yarııt var, Ve en garibi şudur ki 

bu yarııta en ileri ıidenler, nüfuı 
itibariyle en 11kııık olanlardır. 

Haatalık 

Parin' te bir kalp hastaları kulü
bü teıis edilmiı. Kalplerinde bir in
zadan ıikiyetçi olanlar bu kulüpte 
toplanacaklannıf. Eier uıul taam
müm ederse, ,ekel'liler kulübü, ro
matizmalılar kulübü, saralılar kulü
bü gibi namütenahi yeni teıekkülle
rin ortaya çıkması beklenilebilir, Bir 
hastalığı olan kimıe mütemadiyen 
kendi derdinden bahıederek etraf m
daki sailam insanlan bıklırll". Hal
buki aynı haatabia müptela olan 
kimse pek ali aralarında anlqıp 
dertleıebilir. Bu itibarla fran11zlann 

bu buluıu hiç de fena olmaıa gerek -
tir. 

Fakat bir de manevi kalp hasta
lan vardır. Acaba kurulan kulübe 
onlan da kabul edecekler mi derai • 
niz? 

Milli kıya/et 

Avrupa usulünde kıyafet paha
lıya mal olduiu için taaarruf mak
aadiyle japon memurlarının milli 
kılıkları olan kimonoyu l'İymeleri 
emredibnit. Bizim İçin aynı §ekil • 
de bir tas.arruf imkanı yoktur. Bi
zim milli kıyafetlerimizi düşünün, 
İ§lemeleri, sırmalal'ı, kutakları ve 
aairesiyle, en basiti bile aleliıde 
bir kostümden muhakkak ki bir· 
kaç misli fazlaya mal olur. 
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T orosJor' da 
ilm·i tetk*-ler 

YNi k41ik lir 
heyet geldi 

Toroslar'da, Aladağ'dat ilmi tetkik
lerde bulunmak üzere Klagenfurt'da
ki Alp cemiyetinin tertip ettiği ve 
Hanovre coğrafya enstitüsü profesör
lerinden Dr. H. Spreitzer'in riyaseti 
altında bulunan yedi kişilik bir heyet 
memleketimize gelmiştir. Heyete je
oloğ Dr. Met.z, nebatatçı Ellenherg, 
Heide, Plennigg, Pucher ve Tritthart 
gibi tanınmı! profesörler de refakat 
etmektedir. 

1927 senesinde bafka bir heyet ta
rafmdan Aladağ'ın cenup yamaçları 

tetkik edilmifti. Gelen heyet iae şimal 
yamaçlarında muhtelif ilmi cepheler· 
den araıtmnalar yapacaktır. Glasiye 
devrinde şimali Avrupa'da deniz sat -
hına kadar inen ve çok geniş sahaları 

işgal etmiş bulunan cumudiyeler mem
leketimizde ancak 2500 metreden yük
sek zirveleri ihtiva eden dağlara inhi
sar etmişti. İJte bu hA<iiaenin Alada • 
ğ'm harici gekillerine icra etmiş ol
duğu tesiratı teıbit etmeyi bu heyet Ü
.zerine almış bulunuyor. 

Ankara'da Uç gün kalan heyet bas . 
Tarih, Dil, Coğrafya faktiltesi doçent
lerinin deliletiyle fakülteyi ve ıehri
mizin müze, kale, hafriyat ıahaıst g ibi 
birçok enteresan yerlerini gezmişler 

ve iki ay kalmak üzere Aladağ'a hare· 
ket etmişlerdir. 

Bir kazanın adı C:leğişti 
Bingöl vilayetine bağlı Bingöl 

kazasının isminin Karlıova olarak 
değiştiri lmesi kararlaştırılmıştır. 

İlk mektep kampları 
İ tanıbul, 16 (Telefonla) - İki 

güne kadar kapanacak olan ilk mek -
tep talebe kamplarındaki çcx:uklar 
bugün IUdıköy stadında büyük bir 
jimnastik şenliği yapml'flardır. Şen
likler büyük bir intizam içinde ecre -
yan etmiştir. Küçüklerin gösterdik -
leri çeviklik ve beraıbcrlik çok büyük 
bir alaka uyandırmış ve halk tara -
fmdan çok alkıtlanmışlardir • 

imallt ve bunların naklivatmt toplu 
bir şekilde yapmalarının teminine ve 
tanzimine çalışılmalıdır. 

Mahrukat ihtiyaçlarına ayrılan 
maktalardan her köylüniln istihkakı 
nisbctinde yer ayrdmaııı ihtiyar he
yetlerine aittir. 

İ§lenmiş ve serbest olan ormanlar
da mevcut enkaz ve keresteliğe ve 
kaplığa elverişli olmıyan artıklar ter· 
cihan köylülerin zad ihtiyaçlarına 
tahsis olunur. 

Zatt ihtiyaçlar için :izin verilen o
dundan istiyenlerin ormanın gösteri
len mahallerinde kömür iın!l etmele
rine müsaade edilebilir. Ancak bu 
takdirde köylü elindeki nakliye tez
kereline kömilr yapmak iıtedi~i odun 
ve bu odundan iatihail edeceği kö
mür miktarı ayrıca kaydolunur. 

I n~a.at için verilecek ağaçlar 
Ev ahır ve samanlık inşa ve tamiri 

için verilecek ağaçlardan iıtihaal o
lunacak mamölatın damgalanmaaı ve 
nakliye tezkerelerinin verilmeıi böl
ge şeflerine aittir. Bölge gefleri ken
dilerinin yetiıemediği yerlerde ma
mulatın damgalanması ve nakliye tez
kerelerinin verilmesi işi için mesaha 
memurlarını memur ederler. Nakliye 
teı;kereıi toptan veya talep vukuunda 
bir veya bir kaç şahııa verilebilir. 

Katiyatın arkaaı alındıktan veya 
mezuniyet bittikten sonra makta usu· 
lü daireııinde bölge şefleri veya amir· 
leriyle mesaha memurları tarafından 
muayene edilerek tanzim kılınacak 
muayene raporu orman başmühendis· 
!erince tetkik ve tasdik edildikten 
sonra mezuniyet hesabı kapatılır. 

2 - Yukarıda birinci maddede ya· 
ıılı zati ihtiyaçlar için verilecek ke· 
reste ve tomruk ve mahrukatın ahara 
satışı yasaktır. Hilafında hareket e· 
denler hakkında 3116 sayılı kanunun 
104 ncü maddesi ile umumi ceza bii• 
kümlcrine nazaran takibat yapılır. 

3 - Birinci maddede yazılı orman· 
lar içinde veya on kilometre mesafe• 
ye kadar uzanan hudut dahilinde O: 
lup ta geçimleri öteden beri kend1 

vasıtalariyle pazarlara getirip ıat• 
tıkları, kereste, odun, kömür ve kaP· 
lığa bağlı olan ve lftakal iki ıencde11 

beri bu hudut dahilinde sakin ve b~ 
• l 

vaziyette bulundukları ve aile reıs 
oldukları köy heyetleri taraf ınd•11 

verilmiıı ve mensup oldukları nahi)'e 
müdürü tarafından taadik olunrtlııf 
vesikaları hamil olan köylülere ta~ 
tarife bedeli üzerinden atağıdaki t' 
ve hadler dahilinde mi.inaaip orına11• 

·ı o· lardan ağaç, tomruk ve kereste ı e 
dun ve kömür verilir. 

[ T'"alimatnamenin, köylülere tırıl 
tl.rife ürerinden verilecek ağsç ~ 
diğer kısımlarını yarın neşre de'l8 

edeceğiz. ] 



17 - 8 - 1938 ULU~ -3-

! 
.................................................... , 
DIŞ POLİTİKA ..................................................... D 0 N YA .HA. B·E R L IE R 1 . TÜRKİYE BASINI 

............................................... ! 
kütük Antant ve Ma<aristan 

Bulgaristan Balkan antanb devlet
leriyle Selanik itilafını imzaladıktan 
sonra küçük antant ile Macaristan a
~•ındaki münasebetler günün meıele-
11 hal.ini almıştır. Filhakika bir ba
lcnndan Macaristan'm kü!rük antanta 
karşı olan münasebetleri Bulgaris~· 
ıt'ın Balkan antanb ile münasebetleri
be benziyor. Macaristan da büyük 
harpta Bulgaristan gibi mağlup ol.mut 
bir devlettir. Arazi kaybetmiştir. lsta
tükodan memnun değildir. Küçük an
tant devletleri ise., Balkan antanbnı 
teşkil eden devletler gibi, istatükonun 
tnuhalazasına t.araf tardırlar. 

Fakat zahiri olan bu benzerlikler 
blll'ada nihayetleniyor. Ve yalnız bun• 
lara bakarak Bulgaristan'la Macaris• 
tan arasında mukayese yapılamaz. Bir 

defa küçük antant 1921° senesinde d?i· 
ırudan doğruya Macaristan aleybind 
bir kombinezon olarak kurulınuştu, ve 
bu kombinezon birkaç defa Macari•· 
tan'ı silahla tehdit etmiıtir. İmparator 
karı Habsburg tahtına oturmak iste· 
diği zaman yapıldığı gibi. Küçük an • 
lantı teıkil eden üç devletin hudutları 
İçinde büyük macar kütleleri vardır. 
Balkan antanb ise Bulgaristan'ı da 
içine alarak kurulmak istenilmiıti. 
Bulgaristan'ın antanta girmiyeceği, 
•on dakikada anlaşıldı. Balkan antan • 
bru letkil eden memleketlerde ebemi. 
)'etli bulgar ekaJliyeti yoktur. Bilhassa 
llulgaristan Yugoslavya ile anlqbk~ 
sonra Balkanlarda ekaUiyet meselesı 
kaımamııtır denilebilir. Diğer taraftan 
küçük antant ile Macaristan arasında
ki en ebemiyetli ihtilaf ekalliyet mes~ 
lesidir. 

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

Lord Rünıiman, B. Hodza ile konuıurken 

R . ' 
unsıman ın temasları 

• 

Almanya - lngiltere 
vaziyetiyle de alôkadardır 

(ekoslovakya meselesi el rafında tefsirler 

·valônsiya 
bombardımanı 

Negrin .kabinesi 
istifa elli 

Valans, 16 a.a. - !Gece yarısı şehir 
frankist tcıyyareleri tarafından bom~ 

1 
bardr.man edilmiştir. Henüz tafsilat 
alınamamıştır. . 

Cumhu.riyetçilere göre 

Valansiya, 16 a.a. - Şark cephesin
de mc1rzilerini tahkim eden dilşmanıp. 
hareketsizliğinden istifade ederek 
cümhuriyetçi kuvetler, sevkülceyş 

bakımından ehenıiyetli mevziler elde 
etmişlerdir. 

Frankocul.ara göre 
Burgos, 16 a.a. - Estramadura, cep

hesinde, cenup ordusu, Zerakajilla gar 
bi şimalinde bazı mevkileri ele geçir
miştir. 

Ebre cephesinde, frankist tayyare
ler ve topçu kıtaları düşmanı rahatsız 
etmekte berdevamdır. 

Sidıdetli !;4rpı§mal.ar 

Madrid, 16 a.a. - Kabeza de Buey 
ve Perrera Delduke mmtakalarında 
huriyetçiler, Kabeza de Buey dağla

huriyetçiler, Kabeza de Ebuey dağla

rında Las Kabesas tünelini yeniden 
işgal etmişlerdir. 

B. Hull 

Milletler iki ııktan 

birini lercih edecektir 

Ya kuvvet? 
ya mantık? 

Amerika hariciye nazırı 

B. Hull'un nutku 
Vatington,16 a.a. - Radyo ile neş

redilen bir nutukta Hul ezcümle de
miştir ki : 

.. ................................................ .. 
Be rl1 n - lomo 

m4hve rİ·nde OSGıbİfet 

B. Asım Uı, Kunm,da bu bafkkla 
yazdığı bir baıyazıda haliselen tun· 
lan aöylemektedir 

"Berlin • Roma milıveriode bir 
asabiyet var, Bu asabiyetin ilk aı.me.. 
ti askeri hazırlık şeklinde giçe çarpı -
yor. Almanya büyük manevralara l>af. 
ladı. Bu maksatla timdi silah albnda 
oJn bir milyon alman askeri bir mil -
yon üç yüz elli bini buluyor. 

Berlin - Roma mihverinin hi,Mc:e 
Almanya tarafında asabiyet olduğu 
gibi I talya tarafında da bu asabiyetin 
izleri avrdır. Roma'dan gelen son ha. 
berler İtalyan ordusunda blr kısım İh· 
tiyat zabitlerin silah albna davet edil· 
diğini bildirmektedir. 

Bu vaziyetin hulasası ıudur: &er.. 
tin • Roma mihveri şimdiye kadar 
Londra - Pariı mihverine karp sade
ce siyasi tezahürler gösteriyordu. Bu 
defa bu siyasi tezahürlere askeri ı.. 
z1rlıklar ile silah partırbsı da kanpmf 
oluyor. Acaba Berlin • Roma mihveri 
bu siyasi ve askeri hareket kombinezo. 
nu ile ne yapmak istiyor? 

Bir hafta evelki Rus • japon ba • 
diseleri, Çankufeng tepesi müsademe.. 
leri olmaaaydı, Uzak Şark hadiseleri 
takaddüm etmemiı bulunsaydı bugün. 
lcü İtalyan ve alman ukeri hazırlıkla
aı daha batka bir mana ifade edebilir • 
di. 

Bununla beraber, küçük antant dev
letleri Macaristan'la da anlaşmak için 

Ötedenberi ciddi bir arzu göstennekte

dirler. Esasen küçük antantı tqkil e

den devletlerden ikiıi, Balkan antantı· 
run da i.zalandır. Romanya ve Y uııos
lavya'mn Bulgariıtan'la münasebet
lerini tanzim ettikten sonra Macaris
tan'la da münasebetlerine bir düzen 
Vermek istemeleri tabiidir. Romanya 
Keçen hafta bu yolda ehemiyetli bir 
adıllJ atnnıtır. Majeste Karol Roman
h'nnı mukadderabnda daha faal bir 

Prag, 16 a.a. - Lord Rünsiman heyetinin tebliği: 
Bugün saat 14.45 de reisicümhur B. Beneş, Lord Runsiman'ı 

kabul etmiş ve kendisi ile umumi vaziyet hakkında görüşmüştür. 
Südet almanları heyetinin akşam saat 20 de Lord Rtinsiman ve 
arkadatları ile bir içtima yapmaları takarrür etmiştir. 

Zarzakapilla mm takasında frankist
ler hatlarını az bir miktarda ileri gö
türmüş'lerdir. 

Negrin kabinesi istifa elli 
Barselon, 16 a.a. - Negrin kabinesi 

istifa etmiştir. Ümit edildiğine göre, 
kabine buhranı, istifa eden kabinede 
mühim değişiklikler yapılmadan bu 
gece hallolunacaktır • 

- Yakın bir istikbalde milletler ku
vet veya mantık yollarından birini ter
cih etmek imkanını bulacaklar, hepsi 
de ayru yolu takibetmek mecburiyetin
de kalacaklardır. Hul bundan sonra 
Amerika efkarı umumiyeainin hali ha
zırdaki vaziyetin tehlikelerini anla
dığını, çünkü şimdiki dünyanın hercü
merçolmasmı istiyenlerin bu tema
yülleri iktisadi, siyaaf ve askeri sahalar 
da vah,iyane bir ihtilUa aürilklenece
.ği afikar bulunduğunu kaytletmigtir. 

Bununla beraber Uzak Şark'taki 
ruı • japon mütarekesinin ne derece • 
lerde kuvetli ve devamlı olduğunu 
tayin imkansız bir feydir. Zira dünkü 
Taa ajan11 bu mütarekenin japonlar 
tarafmdan yapılan bir taarruz ile tek
rar bozulmak tehlikesine düttiiğünü 
bildirmektedir. Eğer timdi bir ihtimal 
şeklinde görülen bu tehlike tahakkuk 
edecek ve yeniden Uzak Şark'ta nıa 
ve japon münasebatlaın bozulacak olur
sa Almanya ile ltalya'da askeri hazır
lıklara girişmekle istihdaf ettikleri e
melleri ortaya koyacaklardır. Her hal-

t'tJ ... ___ L--1--ldr••.,. Chn- ba• 
dost memleketin teıkilatmı temelinden 
deiiıtirdiği gibi, ekalliyetler hakkında 
da Yeni bir kanun tanzim etmiı ve tat
bikatına da bqlamıtbr. Yeni milliyet. 
ler kanununa göre, Romanya tebaası 
atasında dil ve din farla ııözetınekawn 
ttri.isavat ilin ediliyor. Mektepler ve 
kültür müesseseleri hükümetin müra • 
kabesi altında olmak ıartiyle ekalli • 
YetJeıiı:ı idarelerine bırakıbyor. Memu· 
ti~etlere tayinde milliyet farkı gözetil
ttı.iyeceği bildiriliyor. Mahkeinelerde 
~kalliyet lisanlannm kullanılması ka-

tıl ediliyor. Bu geniş ve liberal miJii
~tler kanunu tahmin edileceği gibi, 
acaıistan'da çok iyi bir tesir husule 

tetirtniştir. Antant devletleri gelecek 
Ctıtllartesi günü içtimalannı ya
l>acaJdardır. Küçük antant içtimaı de • 
ltı~k, hu üç devletin Macaristan'la olan 
~tına~ebetlerinin müzakere.si demek~~· 
~liyet meseleleri de daıma bu mu· 

~.kerelerin siklet merkezini teşkil et
tl\i r ki L ! ır. Şunu kabul etmek liznndır 
cıer .. 
l llç devlet de bu meselede bir uz • 
'ıtna zihniyeti göstermekten asla ka
~n~şla.rdır. Fakat karşı taraftan 
~hele görmedikleri içindir ki ekal-
1)'et • "-L-t b · llleseleıı bugüne kadar ımı..,.. 

bır neticeye varamamııtır. Filhakika ll .. 
~e ~tın Almanya,run Çekoslovakya ü-
)ı ~ne Yapmakta olduğu tazyik dola • 
bı:•Yle ekalliyet meselesi daha müşkil 
Siid&afhaya girmiş bulunuyor. Fakat 
letıJ~ alınanlan meselesi, yakından 
tıı edilecek olursflt bir ekalliyet 
,,.._eaelesi değil, hakikatte Avrupa mu· 
ı 4!e1leıiyle alakadar bir büyük devlet· 
er ttıij .. ~d 1 "di M ' bu .. C\d -.. e eıı r. acanstan mu· 
~l ~lede ne bir, ne de diğer tarafın 

etı \> • 
a.=ıyetine düşmek istemez. 

iç~r halde Romanya küçük antant 
~ nın arifesinde Macaristan'a .. ,. .. 
h .... lffizel bir jest yapınııtır. Bunun 
~~ttılh .. . f • . d kü 

Çİik ... hlusaıt atmoı er ıçın e • 
ı-C\a antant devletleriyle Macaristan a
A.~da ,bir anlll§maya vanlacak olursa, 
''% :a h~ en tehlikeli mın~ak~sında 
~ktı e hlusaleınet takviye edılmış ola-

"· 
A. Ş. ESMER 

Otornobil dünya rekoru 
Ceııe 11 ~ilılo vre, 16 a.a. - Binbaşz Kambe • 

~ır otonıobil dünya sürat rekorunu 
tı\ak · · 

Çekoslovak meselesi ve /ransızı kabil endişeyi sulh için son derece 
. l . tehlikeli bir şekle sokabilir. Halbuki 

basınının tefsır erı ıçinde yaşadığımız bu beynelmilel 

Paris,. 16 a.a. - Popüler ga:retesin- gergin havada, hakikt v.eya zahiri ol-
de Andre Leru şöyle yazmaktadır : sun işi oluruna bırakmak keyfiyeti bu 

"Lord Runsiman Prag'da kaldlğı fel!lçetle neticelenebilir.,, 
müddetçe Berlin acele göstermiye- Ekselsiyor gazetesi şöyle yazıyor : 

T oıaliter devletlere iht.ar 
Hatip totaliter devletlere bir ihtar

da bulunarak demittir ki : 

de bugünlerde dünya sulhunun yeni 
bir buhran geçirdiği açrkbr.'' 

ÇOCUK VE UMUMi YERLER 
cektir.Unutmıyalım ki Runsiman'ın "Vayyömen ile Göring araıında ya-

Yangtse'de 
- Ümitlerini sil9.h kuveti politika

sına istinat ettiren milletler de dahil 
olduğu, halde herkes tunu bilmelidir 
ki inaanların kahir ekseriyeti anarşi. 
yıe karşı müsamaha göıtermiycn, ka
nunu her 9eyin ilstilnde tutan ve sulh 
içinde idaımı edilen iktisadt ve kliltU
rel münasebetlerin lhlll edilmesine 
müsaade etmiyen bir Alem içinde ya
şamrya azmetmiş bulunmaktadır.,, 

B. Muhittin Birgen, Son Posta
da her gÜn sütununda, bu haJbkla 
yazdığı yazısında ezcümle demekte
dir ki: 

vazifesi yalnız südet meselesinin şu pılacak mülakat eski fransız ve alman • 
veya bu şekilde halli ile değil aynı za- muhariplerini birleştirecek olan arka
manda yakın bir istikbaldeki ingiliı; - daşlık bağlarını kuvetlendirebilir. Bu 
alman münasebetleriyle de ala.kadar- itibarla olsa bile fransız hava ordusu 
dır. Esasen malfim olan bir şey vardır : erkanı harbiye reisinin Almanya se
Panik husule getirmek bütün mesele- yahati ehemiyetle kaydedilmiye de-

iki vapİJr 
çarpıştı leri vahimleştirmekten başka bir işe ğer.,. 

yaramaz ve muhasım tarafın işini mak- Devlet blüdafaa Yüksek 
sada varmak için takibettiği usul ne konseyinin ıoplantıaı 
olursa olsun, kolaylaştırır. Yapılack 

şey büyük bir teyakkuzla hareket c:t
mek ve 21 mayısta baş gösteren buhra
nı izale eden fransız - ingiliz siyaseti
nin idamesine çalışmaktır. 

Sulh tehlikeye girebüir 1 
Figaro guetesinde Romiye §Öyle 

yazıyor : 
"İtalyan • alman piskolojisin~e .. n.~· 

ler yazılı olduğu sarahaten gorulu
yor: İtalyanlar Almanya'nm müzaha: 
retinden bir an evci istifade etmeyı 
düşünmekte, alınanlar da italyanlarrn 
kendilerinden u.ıaklaşmalarından kork 
maktadırlar. Kolay fırsatlar bu müte-

Prag, 16 a.a. - Devlet mUclafaa yük
sek konseyi, bugün saat 11 de baJvekil 
B. Hodza'mn riyasetinqe Kolovrat sa
rayında toplanmıştır. 

Enternasyonal vaziyetin zorlukları
na rağmen, salAhiyettar çekoslovak 
mahfilleri, yüksek konseyin bu içti
maına fevkalSde bir ehemiyet atfey• 
lemektedir. Bu mahfillerin tebarüz et• 
tirdiğine göre, konsey bundan on gün 
evel içtimaa çağrıl;mştır ve bu günkü 
görüşmelerde konseyin nisan ayı zar
fındaki toplantısında da bahis mevzuu 
edilen bilhassa ekonomik ve mali me
selelere temas olunmuştur. 

Şanghay, 16 a.a. - Sabahleyin Yangt
ae nehrinin mansap cihetinde Nan-
tungçeu civarında Tungvu ismindeki 
ingiliz vapuru, içinde 160 kişi bulu-
nan Hansa isimli alman vapuru ile 
çarpışmıştır. Hansa müsademeden bl-

raz sonra batmıştır. Ancak 13 kişinin 

kurtarılabildiği söylenmektedir. Va
purun kaptanı da kaybolanlar arasın

dadır. İngiliz vapuru da hasara uğra· 
mış ise de içindekilere bir şey olma
mıştır. Havanın bozuk olması müsa
demeye sebebiyet vermiştir. Kaza es
nasında koyda bir tayfun auhur et
miştir. 

Amiral Horty'nin 

macarlara hitabı 
Budapeşte, 16 a.a. - Sentetiyen'in 

bininci yıldönümü şenlikleri dolayı
siyle, büyUk kıralın tacı, asası ve kür
resi büyük törenle sarayın mermer sa
lonuna çıkarılmıftır , 

Bu şenlikler dolayısiyle, yabancı 
memleketlerde oturan rnacarların u
mumi kongresi de bugün açılmı§tır. 

Haydutlar, Meksika'da bir trene hücum eltiler 

Naip amiral Horti, yabancı memle
ketlerde oturan macarların mümessil
lerini kabul etmig ve kendilerine hita
ben söylediği bir nutukta ezcümle de
miştir ki : 

"-Macar milletinin hayatiyeti, son 
yirmi sene zarfındaki felaketlerden 
dolayı kırılmamıştır. Bilakis, kaderin 
bu şiddetli darbeleri, macar milletini 
daha sağlam bir hale getirmiştir. Ma
car milleti, bugün kaybetmiş olduğu 
eski haşmetinin enkazı üzerınde daha 
mesut bir devlet kurmak ve bu suretle 
dünya sulhuna yardım etmek için bü
tün kuvetiyle çalışacaktır. 

Lord Halifaks dün 

tatilden döndü 
Londra, 16 a.a. - Lort Halifaks bu

gün öğle.den ~onra Londra'ya dö~mü' 
ve .h~ricıy .. nın muhtelif daireleri şef. 
len ıle temas etmiştir. MalQm olduğu 
~ere tatilini Yorşayr'da geçiren ha
rıcfye nazırı, haftad.il bir kere Lond
r~'ya. uğra?1akta ve enternasyonal va
zıyetı tetkık eylemektedir. Yarın ken
disi başvekil Çemberleyn ile görüşe
çektir. 

" Geçen ak,am Bayan Safiye'yi 
dinlemek üzere Panorama balıçeline 
gitmittim. 1Ik defa olarak tuini itit
tiğim ve tavrını gördüğüm bu sanat
kin görmekten ve dinlemekten dolayı 
ne kacbr memnun oldumıa etrafımda 
yaphğım bir mü,afıededen de o ka • 
dar müteessir oldum. 

Müşahede ıudur: Kundaktakine 
varıncıya kadar çocuklar da Bayan 
Safiye'yi görmiye getirilmitlerdi! Mu
sikinin en canlı ve kıvrak, yahut en 
hazin ve nafiz bir noktasmda yanı:mz
dan bir 'çocuk anneıine yüksek sesle 
bir ıeyler soruyor, yahut kucaktaki 
bir bebek ağlıyor ve yahut da biraz 
il~z:i~e~ ~erbestçe bir köıede iki küçük 
bınbırını kovalıyordu. Bir tarafta bü
yükler rakı maıalanrun etrafına dizil
mi§ler, çiroz salataaile anason kokuıu 
arasında kafalarını tütsü)erken, öte 
tarafta da bu her ya,tan çocuk taifesi 
kah uyuyark, kah ğlıyarak, hazan ba
ğırarak, hazan da ko§arak bu alerne 
iştirak ediyorlardı. Nihayet, Bayan 
S~i!.e'd~n bir ıarkı daha istemek için 
küçuk bır kız çocuğu sahneye çıktı ve 
rica etti. 

Bir kere bizzat çocuk balmrundan: 
Çocuk için gece hayatı yoktur. Muay
yen bir yaşa gelmiyen çocuğun gece 
hayatından uzak kalması, gerek cis • 
ınani, gerek ruhani sıhati itibariyle 
zaruri bir kaidedir. Medeni dünyanın 
çocuğu yemeğini yer, uyur. 

. Öyl.e meteleler ki İstanbul gibi 
btr ,ehırde buna umumi otoritenin bi. 
le henüz eli ıürülmü, değildir. Hal • 
baki buna el sürmek için lıtanbul vİ· 
)ayetinin iki satırlık bir tanıiıni b·ı 
k.,,~. d' ı e 
arıy ı. Buna rafmen on beı inlcır . . • ap 

senesı geçmıı, buna benzer bir şey 
yapılmamıtbr; ne zaman yapılacağını 
da Allah bilir 1 Bu zamanın cok k 
b• . .kb . uza 
ır ıstı alc kalmamaıınr t • 

d ı. ,, eınenru e-e ım. 

Aleni teşekkür 
Eşimin zorlukla olan doğum işinde 

,:!lllllllllflllllllllllllllllllllllllllh.. çok büyük hazakat ve bihakkın ihti-
: sas gösteren ve tamamen candan çalı-

Meksika'da sokakta makineli tüfeklerle adeta harp eden haydutlar 
§ Sekizinci İ%mİr S şan doktor Bayan Mediha'ya ve yar-
: : dımcısı gayretli ve bilgili Bayan Mü-
- - nevver'e açıkça teşekkür ailemizce bir 
~enternasyonal fuarını E borçtur. Bu borcumuzun il8nen ibla

~at ıçın son bir tecrübe yapnuf ve 
te "h ğ k "k 16 a 8 _ Mi.nakan devleti dahilinde kalmıı ve mütecavizler sendikaya dahı"l bulunan ttıqVaf -·cak 205 kilometre katetme .e Me sı o, . . r 

lil\i fak olabilmiştir Bizzat kendı- Ş ro demir yolunda çalı§an 30 kadar amele 26 ameleyi kurıuna dizdikten sonra diğerlerini ser- = ğına sayın gazetenizin delaletini dile
: rim. ----

------ ziyaret ediniz. ~OA 11 
tesis ettig~i reko~ 2os kilometre appa · ünü sabahı hususi bir trenle İ§ 'bAfın.a best brralmırılardır. Haydutların, öldürülen amele-1>··., tlletr d' ' ·ıd· v. cumartesı g • .. •. v 

'>IJte b e ır. Kambell zannedı ıgıne . k müsellah bir çetenm tecavuzune ugramıı- nin mensup olduğu sendikaya rakip bir sendika ta- -
ı. ' u~·· d ' gıder en · d d k b ' ı· d f d -·ıqreıc .,un Cenevre'den Lon raya ·ıardır. Makinist treııı ur urma mes; urı,te ın e. ra ın \\D ücretle tutulduğu zannedilmektedir. ., llllllllllllllllllllllllllllllllllllUr' 

etedecekt" -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..-...~~~~~ ır • 
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Amerikalılar, bir takım ziraat a
letleri ve Japonya'da büyüyecek ne
batların tohumlarını da getirmişler
di. Getirdikleri şeyler arasında si
lah, top, cephane ve kılıç yapacak 
bir fabrika aıat ve edevatı da vardı. 

Ayrıca. kitaplar, dolaplar, saatler, 
lavantalar, her türlü ev eşyası da 
getirmişlerdi. 

Japonlar, barbarlar tarafından ya
pılmış olan bütün bu cazip nesneleri 
büyük bir dikkat ve alaka ile tetkik 
ediyorlardı. Neticede kendilerini 
bütün bu işlerde geri bularak, vakit 
geçirmeden ilerlemiye karar verdi
ler ve dut yaprağından yapılmış ka
ğıtlar üzerine notlar aldılar. 

Bundan sonra, Şogun'un gönder
diği hediyelerin takdimine sıra ge
liyordu. Komudor ve memurları pav
yonun bir odasının bir çok ipekliler, 
porselenler ve amerikalıların yapa-
mıyacağı sair hediyelerle dolu ol -
duğunu gördüler. Bütün bunlar, 
çok zarif, çok ustaca yapılmış, işlen
miş şeylerdi. 

Japonlar bu suretle amerikalılar
dan çok şeyler öğrenmişler, ve hat
ta bir çok vaziyetlerde onlardan ile
riye gitmişlerdi. Artık Japonya'nın 
kapısı yabancılara açılmış olmak la
zımdı. Nitekim de öyle oldu .... 

*** 
Bugün, Japonya gerek siyaset, 

gerek askerlik, gerek ticaret ve en
düstri sahasında dünyanın en ileri 
gelen devletlerinden birisi olarak 
anılmaktadır. 

1905 rus - japon harbi, bütün dün
yanın gözlerini uzak şarktaki bu 
memlekete çevirmişti. Bu harbin 
sonunda çarlık Rusya'sının siyaset 
ve medeniyet dünyasında nisbeten 
yeni ve geri sayılması lazım gelen 
bir millete mağlup olması ise bu a
laka ve merakı bir kat daha arttır

mıya sebep olmuştu. 
Ondan sonra Japonya'nın inkişa

fı büyük bir süratle ilerlemiştir. Bü
yük harpten sonra, nüfusu çok, 
teşkilatı ve endüstrisi kuvetli olan 
bu memleket, hem yapılmış madde
lerine pazar, hem fabrikalarına ham 
madde, hem de çoğalan nüfusuna 
yaşıyacak yer bulmak için en müsa
it saha olarak Çin'e gözünü dikmiş 
ve zaman zaman oraya tecavüzlerde 
hülUllerde bulunmuştur. Mançuri'
de Mançuko isimli bir kukla devlet 
kurmak suretiyle japon ihtirasları
nın bir kısmı tatmin edilmiş gibi gö
rünürken şimdi yeniden başlıyan 

Çin istilası, bu ihtirasların kolay 
kolay bitmiyeceğini göstermekte
dir. 

Japon mekteplerinde telkin edi
len esaslara bakılacak olursa, ina
nış, telakki hususlarında Avrupa ve 
amerikalılardan busbütün ayrı olan 

Çeviren: Nuretttin ARTAM 

Bugün hegemoyasını yer yüzür.f' 

salmak istiyen Japonyanın yabancı 

milletlerle teması böyle olmuştu 
Japonya, yalnız Asya'da değil; bel
ki bütün dünyada bir hegensonya 
kurmak emelindedir. 

Az bir para ile çalışan kıt kanaat 
yiyecekle karnını doyuran japon iş
çisinin yaptığı mallar, dünya piya
sasında bir çok memleketlerle şid
detli bir rekabet halindedir. 

Komudor Perry, kendi adasına 

çekilerek bütün milletleri barbar sa
yan ve onlarla temasa lüzum görmi
yen, yabancıların kendi toprakları
na ayak basmasını yasak eden Ja
ponya·nın kapısını bütün dünyaya 
zeka, azim anahtarlariyle açmıştır. 

Şimdi, bütün dünya ile müna
sebete girişmiş olan bu mem
leketin yer yüzünde hegemonya 
kurmak derecesinde aşırı ihtiraslar 
beslediğini gördükten sonra ne mü
talea yürütürsünüz ? 

Acaba, amerikalı Komudor, japon 
inziva ve tecerrüdünü daha uzun za
man, o halde bıraksa l.aha mı iyi 
ederdi? Yoksa, oraya hüllıl etmek 
suretiyle medeniyete iyilik mi et
miştir ? 

Bundan bir müddet evel ajanslar, 
Amerika sahillerinde dolaşan bir ta
kım balıkçı gemilerinde japon su
baylarının bulunduğunu, bu sebep
le birleşik memleketin bu kabil tet
kiklere mani olacak tedbirleri aldı
ğını bildirmişlerdi. 

Japon tarihinin son safhasını, he
le amerikalı Komudor Perry'nin bu 
kadar mahirane çarelere baş vura
rak ve iç memleketlerin esrarengiz 
lordu ismini tekrar oraya hulUlü
nü düşünenler, günün birinde ja
ponlarm da Amerika'nın iç memle
ketlerine hulul etmiyc kalkışacak

larını hatırlarına getirmişler midir? 
Japonya avrupalıların, amerikalı

ların hatta asyalıların hepsinden 
ayrı bir dine, bir akideye bağlıdır. 
Japonya muhafazakardır; ananeye 
bağlıdır. Hükümdarını başında bir 
nevi tanrı tanır. Bununla beraber, 
bu aykırı temayüller onu Berlin'de 
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komünizm aleyhinde bir bloka girip 
bir kısım Avrupa milletleriyle aynı 
siyasi mezhebe salik olmaktan alı
koymamıştır. 

Son günlerde Mançuri'dc japon
larla sovyetlerin çarpışmaları da bu 
memleketin Rusya'ya karşı beslediği 
hasımane duyğuları ortaya koymak
tadır. 

Eğer Çin kaynaklarından gelen 

haberler doğru ise, japon istila or
dusu Çin'de sivilleri ve kadınlan da 
kırıp geçirmekten geri kalmamak
tadır. Buda'nın iztirap çekerek iz
tirabın manasını öğrenmeyi telkin 
eden prensiplerine inanan bir mem
leketin yer yüzüne yeni yeni izti
raplar getirmesi de ilk bakışta bir 
tezat gibi göze çarpar. 

Japonya bir iki asır izole kaldık
tan sonra başı dinç olarak yeni bir 
müsabakaya girmiş bulunuyor. 

Bu vesile ile bu yeni durumun bir 
an ön meydana gelmesinde amil 
ve müessir olan Komodor Perry, gü.1 
geçtikçe daha unutulmaz bir şahsi
yet olarak tarihe girecektir . 

--- BİTTİ---

ı~llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!: 
§Bir ingiliz zabitinin hatıraları§ - -
~Plevne müdafaası~ - --: 1877 de türk ordusunda : = bir bölük kumandanı olarak : 
: Plevnede harb etmit olan = 
: yüzhatı F. Yon Herbert'in : 
E güzel bir üslubla yazdığı, 
- arkadaıımız Nurettin AR- : 
E T AM'ın da dilimize çevirdi. : 
E ği bu kitab, askerliğimizin _ 
E şerefli safhalarından birini E 
: canlandırmaktadır. : 

Askerlerin bir meslek ki- : = tabı, asker olmıyanların da E 
- heyecanlı bir hikaye gibi o- : 
E kuyabilecekleri bu kitab. E 
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=111111111111111111111111111111111111111:: 

İ(TEN DIŞTAN 
Yazan : 

Hasan - Ali Yücel 

* Kıymetli edibimiz gazetemizde 
içten, dı~tan başlrjtı altında neş
retti~i frkraları bir kitap halin-

i 
de neşretmiştir. Bu kitabı her
kesin büyük bir zevkle okuyaca
ğı muhakkaktır. 
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Dôvônın mevzuu tokattı 
eksik porsiyon değil! . 

Müıteri meğer neye kızmıı! 

Fiyatlar inmiş 
porsiyonl.arı 

ama lokantacı da 
yarı yarıya indirmiş 

Duruşma bu defalık talik edildi; ı ya, bugün bir iş var galiba, diyecek 
fakat meselenin asıl mühim tarafı ha- oldum. Nereden aklıma gelsin benim 
la duruyor. Çünkü muhakemenin mev- öteki hesap? Arkadaşlar birer çorba 
zuu tokattı, eksik porsiyon değil... ısmarladılar. 

Garson kendi bakımından yerden - Bir de bana, dedim. 
göğe kadar haklıdır, fakat müşteri, Bir epeyce bekledik. Güç bela bin 
yerin yedi kat dibinden göğün yedi türlü naz ve istiğna ile garson geldi. 
kat üstüne kadar haklı olmak lazım... Çorbaları önümüze atar gibi bıraktı. 

Zannederim davanın mevzuunu aşa- Aman bir de ne görelim?. Porsiyonlar 
ğı yukarı anlatmış oluyorum. Ama, yarı yarıya; derin tabağın dibine ya 
ifadeleri aynen verirsem, müşterinin bulaşmış, ya bulaşmamış. 
asabiyete kapılışını daha çok yerinde - Aman garsoncuğum, diyecek ol -
bulacaksınız. Önce garson, pek üstü duk, ne bu hal, neye bu porsiyonlar 
örtülü laflarla iddia:>ını serdetti. La - küçük? 
fını şöyle bitirdi : Garson hafifçe omuzlarını silkti. 

- Bana hakaret etti, dövdü ,sövdü, Cevap vermekle vermemek arasında 
hakkımı istiyorum. bir tereddüt devresi geçirdikten son-

Zanlı iskemlesinden bir genç ayağa ra, yalan söylemeyi maslahata mu va -
kalktı; ağır ağır anlatmıya başladı : : fık buldu : 
"- Her zaman gittigım lokantaclır, - Çorba az kalmıştı da efendim, 

yemeği temiz, servisi muntazamdır. dedi, idare ettik .. 
Hatta lokanta sahibi sıkışık zamanla- Fakat bu idare tarzı bütün yemek
rımızda bize akredi karne verdiği, lerde görünmiye başladı. Bir gün e
karnemiz bittiği zaman bir müddet i - vel yediğim yemeklerle mukayese e
dare ettiği bile olur, Hulasa adeta diyordum. Yarı yarıya ... Hoş fiyatlar 
senli benli olmuşuzdur. ucuzlamıştı ama... Bunun porsiyonla-

Gazetelerde okuduk ki lokantalar - rı küçültmekle alakası yok .• Ankara 
da yemekler ucuzlıyacak, şunun şura- belediyesi tetkikat yapmış, o miktar 
sında 22 buçuk asıl maaşla geçinip gi- yemeğin bu kadar fiyata idare edece
den memurlarız. Bu türlü havadislere 

ğini anlamış, fiyatları indirmiş. elalem sevinirse, biz bayram yaparız. 
Öyle oldu. Paralı ahbaplar gazeteyi o
kuyunca : 

Garsona sordum : 

- Listenizi belediyeye götürdünüz 
- Hayat ucuzluyor, diye sevindi - mü? 

ler. 
Bendeniz ve hemayar rüfeka da: 

-Bu geceyi miyde bayramı yapalım 

biribirimize ziyafet çekelim, diye ka -

rarlaştırdık. Külfeti ben üstüme al

dım. 

- Bu akşam bendesiniz, çocuklar, 

dedim. 

Akşam muayyen saatte bizim lokan

tada buluştuk, Patronun suratı asık-

tı. 

- Zahir bir kederi vardır, diye dü

şündük. Garsonlar da matem havası i

çindeydıler. Patronun yüzüne baka 

baka olacak bu da, dedik. İki masayı 
birleştirdiler. Neşe içinde oturduk 

sofraya... Elimize taptaze bir liste 

verdiler. Şöyle sevinçle bir göz attım. 

Aman ne iyi ,ne iyi... 7 buçuk kuruş -

luk çorba 4 kuruş ... 17 buçukluk ke

baplar da 12,51 Dehşetli ucuzluk var .. 

Öteki yemeklerde üçer beşer kuruş fi
yatlar inmiş. 

- Çocuklar dedim, yüzüme bakma-
yın, yiyebildiğiniz kadar, hani "gık,, 

deyinciye kadar aşçı başı emrinizde -

dir. 

Garsonu çağırdık. Yanımıza adeta 
nazlanarak geldi. Koltuğunun altına 
sıkıştırdığı peçete ile şöyle yarımya
malak masanın bir tozunu aldı. 

Ben içimden : 
- Garsonun bize itibarı yerindeydi 

Derhal cevap verdi : 

- Elbette götürdük efendim, gö-

türmez olur muyuz? fiyatları indirdik 

ve belediyeye de gösterdik. 

- Peki, ya bu porsiyonlar ne? diye 

sordum. 
Garson bir patronun asık yüzüne, 

bir Dizim yüzümüze baktı. Haliyle:a -

deta şunu demek istiyordu : 

O tarafını bendenizden sorma-

ym .• 
Fakat ben evvela arkadaşlarıma 

karşı mahcup olmuştum. ~aniyen, açık 

bir ihtikar karşısındaydım. Asabiye -

timi muhafaza edemedim, birdenbire 

fırlayıvermişim. Arkadaşlarım, teskin 

etmiye çalıştılar. İş büyüdü. Lokanta

nın öteki müşterileri de bana iltihak 

ettiler. Bu meyanda kendisine neler 

söylediğimi şimdi hatırhyamıyorum. 

Maamafi öteki müşterilerin istimaı 

mümkündür.,, 

Mahkeme hadiseyi tetkika muhtaç 

gördü. Belediyenin, çok yerinde, ve 
halkın menfaatine olarak aldığı bir 

kararı, basit ve esnafça kurnazlıklarla 

küçültmek, hafif tabiriyle ihtikar 

yapmak eğer tahakkuk ederse, suç 

büyüktür ve asabiyete kapılan müşte

ri birçok bakımlardan haklı olur. 

Duruşma, keyfiyetin tahkiki için 

başka güne talik olundu. 
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RADYO 

Ankara: 

Üğle Neşriyatı • • 14.30 Karışık 
neşriyatı - 14.50 Plakla tıirk musikisi 
halk şarkıları - 15.15 Ajans haberleri. 

Akşam Neşriyatı : ıs.30 Kar 
plak neşriyatı - 19.ı5 Türk musikisi 
halk şarkıları (Hikmet Rıza) - 20.00 
ayarı ve arapça neljriyat - 20.15 Türk 
sikisi ve halk şarkıları (Handan) - Zl. 
Sıhi konuşma: Dr. Vefik Vassaf - 21. 
Studyo salon orkestrası: l - Alfons Pin 
Melodie der Strene. 2- Reiny Roland: Ve 
klunggene Tage. 3 - Tschaikowsky: D 
söschen. 4 - Becce: Scene Passionnee. 5 
Rossini: Tancred - 22.00 Ajans haberle 
ve hava raporu - 22.15 Yarınki program 
son. 

İstanbul : 

üğle Neşriyatı : 12.30 Plakla tü 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plik 
tür kmusikisi - 13.30 - 14 Muhtelif p1 
neıriyatı. 

Akşam Neşriyatı : lS.30 Plikl 

dans musikisi - 19.15 Konferans: Üsk 
dar halkevi namına: Doktor İbrahim Za 
(Keyif verici zehirlerden alkolizim) 
19.55 Borsa haberleri - 20.00 Saat ayarı 
Grenviç rasatanesinden naklen - Nihal .A 
sım ve arkadaşları tarafından türk musikı 
si ve halk şarkıları - 20.40 Hava rapo 
- 20.43 Ömer Rıza Doğrul tarafından 11 
rapça söylev - 21.00 Saat ayarı: Şan, Bed 
riye Tüzün, Stüdyo orkestrası refakatiyl 
- 21.30 Settar Körmükçu ve arkadaşla 
tarafından tiırk musikisi ve halk şarkılar 
- 22.10 Müzik ve variyete: Tepebaşı bele 
diye bahçesinden naklen - 22.50 - 23 soıı 
haberler ve ertesi gunnü programı Saat a 
yarı: Son. 

AYrnpa : 

01'.t:.J<A VE OPERETLER: ıs Berli 
- ıs.ıs Hamburg - 19.15 Tuluz, Sofya 
22.40 Briıksel. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN 
FONİK KONSERLER: 12 Ştutgart --" 
18.25 Landon - Recyonal -19 Hamburg __. 
22 Droytviç - 20.30 Floransa, Paris - P. 'f 
T., Strazburg - 22.5 Lüksemburg - 22.l 
Kopenhag. 

ODA MUS1K1S1 lS.20 Laypzig, Münil\ 
- 21 Berlin ve diğer alman istasyonları -' 
21.30 Kopenhag - 24 Ştutgart. 

SOLO KONSERLERİ : 14.45 Stokholı:t 
- 17.15 Roma - ıs.ıs Viyana - lS.2 
Doyçlan Zender - 19 Königsberg, Paris 
Ştütgart - 21.10 Varşova - 21.35 BerO' 
münster - 22.35 Doyçland Zender. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.) : 6.3 

Breslav-8.30 Keza - 11.5 Prag- 12 Bre 
lav, Frankfurt, Laypzig - 16.15 Prag -' 
20.10 Laypzig - 20.15 Doyçland Zender. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR 
21.30 Stokholm. 
HAFİF MUZtK : 5 Breslav -6.10 Hanı 

burg- 6.30 Kolonya - 8.30 Frankfurt, MU 
nih - 9.30 Berlin - 10.30 Hamburg - 1 
Alman istasyonları - 14 Laypzig, Ştüt 
gart - 14.10 Frankfurt - 14.15 Berlin -" 
15.30 Berlin - 16 Alman istasyonları-18 .2 
Königsberg - lS.30 Frankfurt - 19 Berli 
- 19.10 Kolonya - 19.15 Doyçland Zende 
- 20 Kopenhaır- 2! HAmhnrv - 22.30 
.Hrevlav, Viyana - 22.35 Munih - 24 Keii 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştütgart ""' 
17.5 Stokholm - lS.40 Viyana - 19 LaYP' 
zig - 19.15 Frankfurt - 19.55 Beromiınf 
ter - 20.10 Berlin - 23.5 Budapeı;te (Siga 
Orkestrası). 

DANS MÜZİ~İ : 14.10 Kolonya - 14.4 
Ştütgart - 20.10 Keza - 21 Roma - 22 Fi 
ransa - 2'2.5 Sottens - 22.15 Stokholm ,; 
22.25 London - Recyonal - 22.35 Sof ya./ 
2'2.50 Lüksenburıt - 23 Droytviç, MilanD 
Paris - P.T.T., Roma. 

' 

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 

- Yeni basıltf -

Çıkh. 
ı ı. 

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 75 kuruş 

- intihar ettiğinden. 
Pradel: 
- Bu i§i düzeltmeli, dedi 

Romiyyi tehalük gösterdi: 
- Kilisenin papası beni tanır. 

Sent-Etien-dü-Mon'a kadar bir 
iyi bir adamdır. 

gideyim. Gayret GOLONC HiKAYE 
bir tehlike iıaretidir ve ıu halde sökülüp atılmak la
znndır. Papas Mu§O bunu anlamııtı. Kendisini pis
kopos, kardinal yapmalı idiler. 

Madam Dus, herıeyi birden söylememek maıba
retini göstermiıti. lli.ve etti: 

- Papasın mukavemeti karıısmda kendimi kay
betmedim. Rica ettim, istirham ettim. Bana dedi ki: 
''Biz hürmetle piskoposa bağlıyız. Piskoposluğa 

gidiniz. Ne emrederlerse onu yaparım." Benim de 
yapacağım ıey bu tavsiyeye göre hareket etmektiır. 
Piskoposluğa gidiyorum. 

ederim, eğer ... 
Madam Dus, meyüs, baıını salladı. 
- Ne yapılsa fayda vermez. 
Romiyyi bir sahne direktörü otoritesi ile: 
- Fakat, her halde dini tören yaptırmalıyız, 

dedi. 
Madam Dus: 
- Evet, muhakkak ... 
Madam Mari-Lor, telaı içinde, papasları duaya 

icbar kabil olduğunu düıünüyordu. 
Pradel, hürmete ıayan sakalını sıvazlıyarak: 
- Sükunetimizi muhafaza edelim. On sekizinci 

Lui zamanında millet, matmazel dö Sen-Rok'un 
cenazesine kapanmıı olan kilise kapılarmı zorla
mııtı. Zamanlar ve §artlar değiımiıtir. Daha müla
yım vasitalara müracaat edelim. 

Piyesinin terkedildiğini yeis içinde müıahede e
den Konstanten Mark madam Dus'a yaklaııp sor
du: 

- Şövaliye'nin kilisece takdis edilmesini neden 
istiyorsunuz? Ben de katoliğim. Fakat benim ka
tolikliğiın bir iman değil, bir sistemdir, ve kültün 
bütün zahiri muamelelerine iıtiraki bir vazife te
lakki ederim. Ben bütün otoritelerin, hakimin, as
kerin, papasın taraftarıyım. Sent-Etien-dü-Mon ki
lisesi papasına reddettiği bir ölüyü arzetmekte is
~ar göstermenizi bir türlü anlıyamıyorum. Bahtsız 
~valiye'nin kiliseye gitmesini neden iıtiyoraunuz? 

Yazan: ANATOL FRANS 

Madam Dus cevap verdi: 
- Neden mi? Ruhunun selameti için, ve bu daha 

münasip olduğu için. 
Konstanten Mark itiraz etti : 

- Daha münasip olacak olan İntihar edenleri 
aforoz eden kilisenin kanunlarına itaat etmek ol
malıdır. 

Eski kitapları karııtırıp çok okumaktan zevk 
alan Pradel: 

- Mösyö Konstanten Mark, mösyö dö Fonjöre'
nın Nöyyi akşamları'nı okudunuz mu? Mösyö dö 
Fonjöre'nin Nöyyi akşamları'nı okumadınız, ha? 
Bu, hala zaman zaman rıhtımlar üzerindeki kitap
çılarda bulunan merakı mucip bir eserdir. Anri 
Monye'nin, bilmem neden, Standal'ı karikatürle 
temsil eden bir litografyası ile süslüdür. 

F onjöre ise Restorasyon devri hüriyetperverle -
rinden Ditmer ile Kave0nin müstear ismidir. Bu e
ser, oynanamıyacak komedilerle dramlardan mü · 
rekkep, fakat dikkate layık örf ve adet sahne
lerini ihtiva etmektedir. Onuncu Şarl'ın saltanatı 

zamanında Paris kiliselerinden birinin Muıar adın
daki papasının dindar bir kadmı gömmekten istin

kaf ve bir dinıizi gömmeği de ıiddetle arzu etmi. 

23- ~ 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

olduğunu bu eserde görürsünüz. Madam d'Otföy 
dindardı, fak at milli mülklere sahipti. Bunun için
dir ki ölümünden sonra, bütün hayatını geçirmiı ol
duğu kiliseye Abbe Mu§O tarafından kabul edilmedi. 
Madam d'Otföy'le aynı zamanda, aynı kilise daire
si dahilinde mösyö Düburg adında büyük bir ban
ger de ölüverdi. Bu adanı vasiyetnamesinde doğru
ca kabristana götürülmesini emretmiıti. Abbe Mu
§0: "Bu katoliktir, ve bize aittir," dedi. Hemen bo
yun atkısı ile cübbesini bir paket yapıp ölünün evi
ne koştu, onu takdis edip kilisesine götürdü, 

Konstanten Mark cevap verdi: 

- iyi ya, bu papas mükemmel bir politikacı imiı. 
Dinsizler kilise için korkunç düımanlar değildir. 

Hasım değildir. Bir kiliseyi kendine karıı muhale
fete sevkedemezler. Bunu düıünmezler bile. Kilise
nin ıefleri ve büyükleri arasında daima dinaizler 
bulunmuıtur ve bunlardan çoğu papalığa parlak 
hizmetler yapmıılardır. Bunun aksine olarak her 
kim ki kilise disiplinine tamamiyle riayet etmez ve 

bir nokta Üzerinde anane ile arasını açar, her kim 
ki imana kartı iman, talim edilen zihniyete, herke
sin muamele tarzına muhalif bir zihniyet, bir mua-

ıele tarzı aueder, bu. bir nizamaızbk unaurudur. 

Pradel: 
- Çalııalım, dedi. 
Romiyyi Nantöy'ü çağırdı 
- Nantöy, haydi, bütün sahneyA ,.'tmıdcn ~ 

Ve Nantöy baıladı: 
- Yeğenim, bu sabah neıe içinde uyandım. .. 

IX 
Tiyatro ile Kilise'nin müzakeresini güçleftiren 

ıey Viyyc bulvari intiharına gazetelerin vermit ol
dukları ehemiyetti. Muhbirler bunun cereyanı tek· 
)ini bütün tefcrruatiyle neşretmişlerdi, ve, pisko
posun ikinci muavini mösyö Mirabel'in dediği gibi 
bu vaziyette Şövaliye'ye kilisesinin kapılarını aç· 
mak aforozların dini rasimelere hakları olduğu· 

nu ilan etmekti. 
Diğer taraftan, bu iıte pek makul ve pek tedbir· 

li hareket eden mösyö Mirabel takip edilecek yolıı 
da gösterdi. Madam Dus'a: 

- Takdir edersiniz ki gazetelerin mütaleası bize 
tesir etmez. Bizce bunun katiyen alakası yoktur, .,,e 
bu bahtsız genç hakkında elli gazetenin söyle· 
dikleri bizi zerrece kaygılandamaz. Gazctelerİll 

(Sonu var) 
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~AYAT ve SIHAT 

Gizli bir cetvel 
İnsanın boyunu, ağırlığını ve vÜ· 

cudunun ayrı ayrı parçalarını ölçe
rek, dün yazdığım, formüllere ıöre 
Ölçüler araaındaki niııbetlerin pzel 
olduğunu anlamak pek kolay bir ıey 
gibi görünür. Fakat bulunan ölçüler, 
Ya, güzellik niııbetlerine uymaz .. ? 
Onun için bu iı pek heyecanlı bir it
tir. Yürek küt küt çarparken, for· 
tnüle bakarak heııap yapınca zihin 
taıırır, ölçüler güzel olaa bile he .. P 
neticeai akaine çıkabilir... • 

Ondan dolayı hekimlerle arta~tl~r 
bir araya ıelerek - ıüzellerin zıhnı· 
ni yormamak üzere - her ıüzel ka· 
dının boyuna göre atırhtının ~~ 
VÜcudunun her parçaaının öl~ülerııu 
gösteren bir Hğlık ve ıü:aellık cet • 
\'eli yapmıılardır. Olçüleriniz bu 
cetvele uy&un çıkara& aizi cand~ 
tebrik ederim. Ama, bulacaiını:a ol· 
çüler cetvele uymaz&& bunu mutlaka 
çirkinlik alameti aaym.unal~•:;11•· 
Her şeyin çaresi bulunur. S~~ 1 

.• v~ 
güzellik cetveline uymıyan olçulerı 
düzeltmek de mümkündür. _ 

Bu cetvelin gayet ınahrem oldugu
nu aöylemiye hacet yok. Ben de bu -
rada aize mahrem olarak yazıyo
rum. lateraeniz cetveli aakl_a~ı~uz, 
fakat onu kimseye vermemelısınız ... 
Cetvelde aynı sözleri tekrar etme
- k . . ·· ı .. 1 . n hepaine birer harf 
A>ıe ıçın o çu erı C .. -
takıyorum: A boy, B alırlık, . ıoı· 
sün hava ile dolu iken çevresı _(me-

• .. ·· d n) D belın en 
nıelerın tam ustun e • 
ınce yerinden çevresi, ~ kalça çevre· 
si F oyluklann çevreıı, C hem ger. 
danın hem baldırın çevresi (ikisi 
bir) 'H bütün kolun uzunluğu, 1 

, w 

bütün bacağın uzunlugu. 

50 
.:_.tre olur .. mini mini 

Al aan ..... .- ·· ı 
cle __ ı.a:. fakat ıene ili•• 

bir bayan nwa-• . 
.. 1 labilir: B 51 kilo, C 78 aan· 

vucut u o E 81 F 45, G 31, 
timetre, D 66 •· ın., ' 
H 60 1 78. b.. • k 

A İ52 aantiaıetre (ta u ıa ar· 
. . ) B 51 5 k C 79 a. m., D 61, 

pınıız ' ' ' 61 1 79 E 82 F 45 6 G 31,4, H , . 
A İ54, B 62 K. c 80, D 62, E 83, 

F 48,3, G 31,8, H 61,5, 1 80. 
A 156, B 53 k. C 81, D 63, E 84, 

F 47, G 32,2, H 62,5, 1 81. 
A 158, B 54 k., C 82, D 64, E 85, 

F 478 G 32,6, H 63, 1 82. 
A '16o, B 56, C 83, D 65, E 86, F 

48 3 G 33, H 64, 1 83. 
A_' 162, B 57 k., C 84, D 66, E 87, 

F 49 G 33,4, H 65, l 84. 
A •164, B 58 k., C 85, D 67, E 88, 

F 49 6 c 33,8, H 65,5, 1 85,5. 
A '1a6, B 59,5 k., C 86, D 68, E 89, 

F 50,3, G 34,2, H 66,5 1 86,5. 
A 168, B 60,5 k ., C 78, D 69, E 90, 

F 51, c 34,6, H 67,5, l 87,5. 
A 170, B 62,5 k., C 88, D 70, E 91, 

F 51 6 G 35, H 68, l 88,5 ... 
Bi~ ~etre yetmiı santimetreden 

daha uzun boyluların ölçülerini tek
mil yazmıyacağun, çünkü o kadar U• 

ı:un boyluların güzelliği ölçüye pek 
kolay sığmaz. yalnız ~ğlıkla.~ını 
bildirmek için boylarına gore mute
nasip ağırlıklarını söyliyeceğim: 

A 172, 8 63 - A 174, B 64 - A 
176, B 66 -A 178, B 67,5-A 180, 

B 68,5. .. I 
Daha uzun boylu ve gene guze 

vücutlu da olabilir. Şüphesiz, fakat 
korkunç bir pzel olur; ne ölçüye 
gelir, ne de t•rtıya ... 

G.A. 

Amerika'da iki feci \
, 

Ankara Borsası 
16 Ağustos 1938 Fiyatı tayyo re kazası 

San Diego "Kalifornia" 16 a.a. -
Amerikan bahriyesinde on saat fasıla 
ile iki kaza vuku bulmuştur. Sarato
ga tayyare gemisine mensup t?rpil a
tan bir bombardıman tayyareaı Rose
dale Fi~ld civarında denize düşmüş ve 
içinde bulunan üç ki•i ölmüştür. 

Muazzam bir karakol bombardı • 
.man ta\'Varesi de Sandie~o körfezine,_ 
dUtmüştür. Mürettebatından ıkisi öl • 
tnUt befi ağır ıurette yaralanmııtrr. 

Fransa'da 8.000.000 
bisiklet var 

Otomobilin artması ile bisiklet aa· 
nayii ıönüyor diye hayıflanmamak li· 
zıındır. 1937 yılı istatistikleri bunun 
kati olarak doğru olmadığını ispat et· 
rtıiştir. Yapılan istatistiğe göre geçe~ 
ıene Fransa sokaklarında 8094903 bı
Siklet dolaııyormuş. Halbuki evelki 
&ene 526.764 bisiklet vardı. Fransa'da 
he' viliyette yalnız 100.000 bisiklet 
bulunduğu teıbit edilmi9tir. 

En çok bisikleti olan kıııım Nord 
kısmıdır ki burada 468.384 biıiklet 
lttevcuttur. 461.873 bisikletle Sen vi· 
liyeti ikinci gelmektedir. 

ÇEKLER 
Açılıs Kapanıs -Londra 6.17 6.17 

Nevyork 126.6625 126.655 

Pariı 3.45 3.45 
Milino 6.6625 6.6650 

Cenevre 28.9875 28.9950 
Amıterdam 69.0325 69.02 

50.76 50.74 Berlin 
... ı....ı aı.aı l1.ia7i ---

Atına 1.13 ı.ıs 
Sofya ı.sıas 1.5215 
Praı 4.3715 4.3725 
Madrid 1.17 11.17 
Vartova ıs.aııs 23.nH 
Budapeıt• 25.1125 H.1125 
Bülcreı 0.9150 o.9350 
Bılırad 2.1615 2.1615 
Yokohama 36.02 36.02 
Stokholm 31.ll 31.11 . 
Moıkova 23.l!ISO 23.l!ISO 

ESHAM VE TAHvtLAT 
1933 Türk Borcu I. 19.15 19.15 

(Vadeli) 
1933 Türk Borcu 11. 19.l 75 19.15 

( Peıin ) 
1933 Türk Borcu III. 19.20 19.20 

J 
( Pcıin) 

1!132 Hazine bonoıu 
ıus 16.25 %5 faiıli 

İıtanbul Su 6.10 6.10 

.. 
zeteai bunun bull.lnduiu yere bir he
yet göndermiye karar vermi9tir. B~ 
heyete Transval müzesi Pal~ontoloJı 
ıubesi mUdUrU doktor Brun rıyaset e-

1 
AMERİKA MEKTUPLARI 

1 
Cumhurreisi Ruzvelt ile nasd görüştüm 

Gazeteciler konferansında 
Ruzvelt ile karşı karşıya 

A ınerika'ya geleli dört beş ay 
olduğu halde, henüz bugün 

intibalarımı yazmıya başlıyorum. 
Bu teehilrUn sebebi, buraya gelen 
her seyyah, talebe veya gazetecinin 
yaptığı hatayı tekrarlamamak, in
sanları hayrete düşüren Amerika'
nın harici tezahüratını sıralamak

tan kendimi alıkoymak içindi. 
Bu benim ikinci seyahatim. Öbür 

gelişimde tahsil için senelerce kal
dığım ve şimali Amerika kıtasını bir 
ucundan öbür ucuna kadar dolaştı
ğım halde, hali, bu kocaman memle
ketin fevkaladeliklerine alışama

dım. 

Bu sefer Nevyork'a ayak bastı
ğım vakıt, gene heyecan içinde ye
ni dünyanın göz kamaştırıcı teshi· 
rine kapıldım. O sıralarda intibala
rımı yazmış olsaydım, ben de bir çok 
ziyaretçiler gibi, göklere ulaşan bi
nalardan, dört kat yer altında tünel· 
lerden, millerce uzanan caddeler
den, ıinema saraylarından, üç katlı 
otobilılerden, parlak revülerden, ga· 
rip adetlerden ilah. Bahsetmekten 
kendimi alamıyacaktım. 

Halbuki ben bu ilk teıitlerden 
kurtularak, daha derine gitmek, ba~· 
kabir Amerika'yı anlamak ve anlat· 
mağa çalışmak istiyordum. Gayem, 
Amerika'nın hayatına nüfuz ederek 
siyasi, iktisadi ve kültürel safhala· 
rını tetkik etmek; azami derecede 
endüatrileşmiı bu memleketin prob
lemlerini anlamağa çalıtmak; in
sanların ihtiyaç ve saadetlerini ma
kine asrının merhametsiz kaideleri
ne uydurmaia çalıpn liderlerin ya· 
rattıkları kanunlar ve programlar Ü· 
zerinde esaslı etüdler yapmak. Bili
yorum ki ilk nazarda bu gaye, fazla 
bir iddia gibi görünebilir. Fakat te· 
ıadüfün bana verdiğinden istifade e
derek bu istikamette çalı§mamı kim
ae çok görmez zannederim. 

ı --..Yazılarıma münasip bir mukaddi· 
me olmak üzere, günün adamı, Ame• 
rika Reisicümhuru Bay Franklen D. 
Ruzvelt ve .seveni Bayan Ruzvelt i
le birer mllllkat yapmak istedim. E· 
pey uğrattıktan sonra, Vatlngton 
büyük elçimi• ve kıymetli diploma· 
tımı• Bay Münir Ertegiln'ün dell
leti ve Amerika hariciye nezareti 
memurlarının nazikane yardımlariy
le reiıicumhurun matbuat konferan· 
sına davet edildim. 

Bay Ruı:vclt, bi.itUn Amerika mat
buatının mümessillerini haftada iki 
defa kabul ediyor. Bu konferans
larda bazı yeni kanunları ve prog
ramları tahlil ediyor, umumi efkarı 
alakadar edecek planlarından bahse
diyor, gazetecilerin muhtelif ıualle
rine cevaplar veriyor. Bu suretle ga
zeteler vasıtasiyle hükümet ile halk 
arasında bir yakınlık te&is etmit o
luyor. 

---Yazan:---• 

İsmet Sanlı 

kın olan, (White House) Beyaz Ev'e 
gittik. Evela büyük bir bekleme o
dasına girdik. Burası Amerika'nın 

her tarafından gelen mühim ve meş· 
hur gazetecilerle dolu idi. Matbuat 
müdürü bana yavaşça: 

- Burada gazeteciler t • rafımı sa· 
racaklar, sizden bir an .. yrılmıam 

kusuruma bakmayınız ... 
Dedi. Hakikaten bir kaç dakika 

sonra matbuat müdürü bir gazeteci 
grupu içinde kayboldu. Yanımdaki 
zat suallerime cevap veriyor, muh· 
telif gazetelerde imzalarını ve sima
larını gördüğüm meşhur muhabirle
ri, muharrirleri gösteriyor, bazıla

rını takdim ediyor. 
Bir müddet sonra bekleyen gaze

teciler diğer bir salona ge!fliler. Bu
rası reisicumhurun yazı odasının an
tişambrı idi. Bir aralık yanımdaki 

arkadaşı kaybettim. Şaşkın şaşkın 
kalabalığın arasında onu arıyorken 
tanımadığım bir adam, büyük bir ne· 
zaketlc bana yaklaşarak şundan bun· 
dan konufmağa başladı. Bir yaban· 
cıyla konuşmanın tabiatiyle verdiği 
ihtirazlı vaziyetimi gören arkadaşım 
yetiterek: 

- Bayan bizimle hariciye nezare
tinden geliyor. Takdim edeyim, türk 
gazetecilerin İsmet Sanlı. 

Dedi. Yabancı tefekkür ederek 
sessizce uzaklaştıktan sonra kim ol
duğunu sordum. Bu şık, nazik ada
mın Beyaz Ev'in sivil polislerinden 
olduğunu ve hemen yüz gazetecinin 
arasından benim yabancı bir sima ol
duğumu farkederek bana yaklaştığı
nı öğrenince hayretlere düştüm. Ay
nı zamanda bu en demokrat memle· 
kette clahi reislerini himaye usulle
rinden birini görmüş oldum. 

Biru sonra kapılar ~ılaru reisi
cumhur Ruzvelt'in odaıına ge.çtik. 
Ruzvelt yası ~ının 8nünde otur
muı. içeri giren gazetecileri müte· 
beaaimane kaf!ıladı. Ben, en önde, 
hemen maıaaının kenarında, bu en· 
teresan manzarayı seyredebilecek 
bir vaziyet aldım. 

Matbuat konferanslarına dahil o
lan gazeteciler bir kaç kaideye ria· 
yet ettikten sonra gayet serbestçe 
hareket edebiliyorlar. Mesela reisi
cumhurun sözleri aynen nakloluna· 
maz, meğer ki kendisi bilhassa mü· 
saade versin. Her hangi bir cümle 
veya ifadeyi aynen nakletmek iıti
yen bir gazeteci o anda kendisinden 
müsaade almalı. O gün Bay Ruzvelt'· 
in bize bahsettiği ve kongreye teklif 
olunacak kanunun kopyası bizlere 
dağıtıldığı halde, teklif kongreye 
gidip orada resmen okununcaya ka
dar her hangi bir suretle bahsetmek 
katiyen caiz değil. Fakat mahrem 
addolunmıyan her bir söz muhabi
rin ifadesiyle naklolunabilir. 
Bazı sualler beni hayrete düşür

dü. Mesela, demokrat partisi reisi 
olan reisicumhura, Amerika'nın ba
zı etalarında yapılan demokratik in
tihabatta rolü veya tesiri olup olma
dığını ıordular. Alakası olmadığını 

söyledi. Öğle yemeğine misafiri o
lan, C. 1. O. reisi Pohn L. Lewis'le 
ne konupcaklarnı sordular. Reiııi
cumhur diğer bir sual sorarak bu 
suali atlattı. Sualler, cevaplar de
ğiştirildikçe Bay Ruzvelt'in dehası
nı, diplomasisini derin bir takdirle 
seyrettim. 

Bir an odada uzunca bir sükut 
oldu ve gazetecilerden biri 

hepsrnin dilinin ucunda olan bir su
ali sordu: 

- Teşekkül etmekte olan üçüncü 
parti hakkında fikriniz nedir ? 1940 
intihabatında muvaffak olacak mı? 

Reisicumhur gülümııedi ve: 
- Peygamber değilim, kimbilir ! ... 
Dedi. 
Bundan sonra konferans dağıldı. 

Hariciye nezareti matbuat müdürü 
beni reisicumhurun yanına götüre

rek, ''Ankara'da U lus gazetesinin 

muhabiri ismet Sanlı" diye takdim 
etti. Bay Ruzvclt; 

- Bir tilrk muharrfriyle, bilhassa 
bir kadın gazetecisiyle t•nıftıgıma 

çok memnun oldum. 
Diyerek elimi aıktı. Bana vakıt 

bırakmadan Türkiye hakkında sual
ler sordu, Amerika'da ne yapacağı· 
mı ve ne kadar kaacağımı ıordu. 

Türkiye hakkında konferans verip, 

Amerika hakkında Ull.lı'a makaleler 
yazacağımı söyleyince, konferans
larımda muvaffakiyet ve yazılarım
da isabet temenni etti. Nerelere se· 
yahat edeceğimi sordu. Amerika'nın 
kabil olduğu kadar her tarafını do
laşacagımı söylediğim vakıt, yalnız 
Nevyork gibi bir kaç merkezi gor· 
dükten sonra Amerika hakkında 

yazmağa razı olmadıgımdan dolayı 

beni tebrik etti ve: 

-S-

Amerika'da bir kongre 
Harp kibusu her tarafta, bütün 

yüreklerde, bütün dimağlardadU". Ve 
cihan hari>ı, birkaç mQtareke yılından 
sonra, Avrupa'da, Afrika'da ve Aıya'
da yer yer, topu ve tüfeği ile, ve dün· 
yanın her tarafında türlü telöJlerde 
için için hala devam etmektedir. Bü • 
tün dava bu sinıi mücadelenin apaçık 
bir döğÜf me fekline iinnesini önle
mektedir. Müıtakbel harbın en ağır 

yüküne tahammül etmeleri lllmn ge • 
lecek olan gençlikler elele verip şİtn· 
diden anlatmanın yohınu anyorlar. 
Nevyork'taki Vaaar Col~'te, 16 ağus· 
tos tarihinde (dün) batlıyarak aekiz 
gün sürecek olan ikinci "dünya genslik 
kongresi" de bu i•yeye &öre çalıtmak 
iıtiyenlerin teşebbüılerinden biri te
lakki edilebilir. Kongre ilk toplanb ... 
nr evelki ıene Cenevre'de yap11111b. O 
vakitten beri birçok memleketlerin 
gençlikleri de milli kongreler akdet
miılerdi. Bu ıeferf<i Nevyork kongre
sine 15 • 20 • 50 şer kişilik murahhas 
heyetleriyle Amerika, İngiltere, Kana
da, bütün cenup Amerikası, Avusha -
ralya ve Aııya ve Afrika'nın muhtelif 
devletleri, birkaçı haric bütün Avru • 
pa, hatta devam eden korkunç herba 
raiimen 15 murahhas ile İspanya, yani 
elli kndar memleket ittirak etmektecir. 

Kongrenin ruznamesi ıudur : 
- Sulhun politik ve ekonomile ..._ 

kundan tetkilatlandırılmaaı; 
- Gençliğin ekonomik ve kültürel 

vaziyeti ve sulh ile olan münasebet • 
leri; 

- Sulhun felsefi ve dini eaaslan; 

- Beynelmilel hayatta iençliiin 
rolü. 

Fakat bu naznameye ilave olanık 

Amerika, Kanada~ İngiltere, lıveç mu
rahhas heyetlerinin işıiz &ençliğe ve 
gençliklerin ekonomik ve sosyal istek 
veya dileklerine dair bazı nizamname 
projeleri hazırlamış oldukları ve bun
ları kongreye takrirlerle arzedecekleri 
anlatılmaktadır. 

Üniversitelerde veya hayabn he • 
nüz eıiğinde bulunan aençliklerin Mr
ba karşı elbirliği etmek teıebbüsleri, 
elim olduğu kadar, zaınannnızın ne de
rin bir anarşi içinde bulunduğunun da 
kuvetli bir delilidir. Sanki bütün tqki
latlanmıı kuvetler tefesaüh etınit de 
it. yqlarınm pvkini aünnelr iaıbeden 
çocuklara kalnuıtır! 

Ancak, realite de budur. Sulh bah.iı 
mevzuu olduiu zmnan hiç bir teıebbü
sü istihfaf etmiyelim. Huzurun, refa • 
hın, umumi saadetin kubbe kilidi sulh
tur. Temenni edelim ki gençliklerin 
bu te§ebbüıü, bütün diler sulh teşeb
büıleri gibi, banşın eaaı olduğu kana
atini idareciler ve idare edilenler nez
dinde biraz daha kökJeıtirsin - . 

Ancak, kongreciler gibi, bütün 
gençliklere hatırlatmak Jbımchr ki 
sulhun felsefi ve dini esaa)an arasm • 
da harbın kudsiyeti de mevcuttur. 

Biz, yurtta ve cihanda aulh, diyo
ruz, Her ıeye rajmen ıulh, diyemeyiz. 
Vatanı müdafaa etmok lazım aeldiii 
zaman harbı da ıulh kadar seveceiirni
zi biliyoruz. Zira vatan sulhtan da 
güzeldir. - N, Baydar 

l d decektir. . 40 Yaşındaki a am Bu 140 lık ihtiyara 112 yatındakı Bir cuma sabahı ona doğru a-
bir adamdan bahsettikleri vakit : ınerikan hariciye nezaretine 

Bay Ruzvelt, açık gri bir kos
tüm ve kravat giymiş, gü

neşten yüzü yanmış, çok sıhatli gö
rünen yakışıklı bir adam. Gazeteci
lerin ıuallerine imkan vermeden, 
Amerika'nın fosfat madenlerini mu
hafaza etmek husu5unda o hafta 
kongreye teklif ettiği bir kanun hak· 
kında mallımat vermeye batladı. İ· 

zahatını bitirdikten sonra, odanın 
her tarafından gazeteciler ona Hhı· 
balili~c yakın bir samimiyetle sual· 
ler sormağa başladılar. O da aynı sa· 
mimiyetle cevap veriyor, bazı yakın
dan tanıdığı gazetecilere isimleriy
le hitab ediyor, araııra şakalar yapa· 
rak .;ülüyor ve herkesi güldürüyor
du. 

- Lisanımıza hiikim olmanız bizi 
anlamanıza çok yardım edecek. Di
yerek iltifat etti, ve tekrar samimi
yetle elimi sıktıktan sonra mtiHika
ta nihayet verdi. 

ken Amerika reisicumhurunun ha
kikaten çok büyük, çok lUtufkar, ve 
çok diplomat bir adam olduğunu dü
tündüm. 

Dünyanın en ihtiyar adamının 140 _ Bırakın alllhatkına 0 yumur- gittim. Orada, evelce kararlattırıl-
~•ıında Senan adında bir lnıiliı oldu- d lafı dıg~ı gibi, nezaretin lll4ltbuat müdil· g 1 cağı, demif, benim yanım a onun 

Unu ve 16 yatında bir M kııı bu un· rü ve bir aıistanı ile, oraya pek ya-
c!utunu ya:zmııtık. Deyli Ekspr.es ıa· mı olur ? 

Sevinç içinde Beyaz Ev'den çıkar-

~~~=;;;~-!!!!91!!!1!!!B!!!!!!!!l!!!!!!!!!!~==~~~2LLL~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~ 
'!!:: kalan tarafında bir l!hza zarfında ne hayretle sordu: bancı adamı takibctti. Uhna ve kahve d en almıştım ... Burada rahat .. a yazı-

GÖKLERiN CASUSU 
Ya~an: Al/reci MQfa.T 

-2-=1) ================== 
Diplomat, biraz evci yüzünü. okşa-

lt l3a§ında deri bir kalpak ve sırtında 
81alın bir pelerin vardı. Yüksek ya~a
ttı Ve .•atrağan kalpağı karla örtUlmU~· 
r;,•.' Çızıneleri ta•lar Uzerindc kuru bır 
ıı.uru1 ~ 
dan tU çıkarıyordu; ıtıkların altın.· 
tl°" ~cçerken kuvetli ıolu&unun yUı:U· 
u terlettiği görülüyordu. 

d l.olcornotif in limbaları karanlıiı 
lt~lince, adam cebin~n el yazılı bir 
•aliıt çıkararak baktı, &0nra bekleme 
ilt·onundan çıkan bır yolcu kafilesine 

lhaic Ctt" 
.\1 ı. 

Sak ıesle: 

Pa:;.OçUncU vagon ... Dokuzuncu kom· 
'l' lntan, diye tekrarlıyordu. 
hren iııtasyona giriyordu. 
va · tetıc· &onların ışıkları dikkatle trenı 

ılc eden adamın yüzünü yaladı. 
.... trend d \' ur u. 
ataklı memuru haber verdi: 

::-- .Mösyö yatağınız hazırdır ... 
ttı· ~ıntdi madamınkini hazırlayabilir 
'Yırn, 

Gen~ kadın· ta liazırıay:n, dedi. 
_ razeviç ıordu: 

Burada ne kadar duraca&ız? 
- Yalnız Ü!j dakika, efendim. 

mıı olan gUlil alıp yakasına ıesırerek 
dedi ki: k · 

- Mila, yatalınıı hazırlanır e~, ıs-
terıeniı yandaki benim kompartıma • 
na l'Csinb:. Bu ıarda o kadar u dura
caiı& ki af&f ıya inmeye dctmu .. Hem 
dıtarısı o kadar soluk ki ... 

Genç kadın kabul etti: . . 
- Peki, Oeorıi. fakat bır sanıye 

müsaade edin ... &u çantamdan ef!rpı-
rni alayım... 1 Diplomat 8 numaralı kompart mana 

geçerken: 
- Olur, ıid bekliyorum, dedi. 
y etilen Mila çantasının kapa

~ ere rken, kendisini rahatsıı etme-
~~~ ~n arkaaında hareketaia duran 

memura döndü. . . • . 
- Ben hemen çıkayım ... Sız ışınıze 

baflıyabki_lirsaindiamz 1 Fakat hava çok so· 
Pe ı m ... ' . 

ğ;ol~ui~ için gidip bir batanıyc da· 

ha J:~~e;!:on koridoruna açılan ka· 

ıdan dıprı çıktı. 
p ·ı birdenbire doiruldu ... Memu -
Mı a.t vermek U.ıere kapının açık 

ra geçı 

görmüıtü? - Bu da ne demek oluyor? kokan oldukca karanlık bir salona gir- ::s 
Kal k 

ıı nız ... Buyurl.ln stilornu... Evcil adre-
Genç kadın, iÖZleri sabit bir şekil - pa 1ı adam cevap veı-di: diler. İçerisi tenhaydı. Bekli yen nadir si Yf!zmız. 

de kapı istikametinde dikilmif, hare - - Şefin emri 1 yolcular ve iskambil oynamak için gc- Dikte etti: 
ketsiz duruyordu. Sonra izah etti: len bir kaç tehir delikanlısından baş· 

O 
· ka la k B v· - Ekıelans iQeorii Karazeviç'e. 23 

zaman, yenı panmış o n apı - ana ıyana'da 9ifreli bir haber ka kimıe yoktu... Turistik afi9lerle 
1 a l d Bi k k il 

.. ld' s· · b d . numaralı tren 8 inci yataklı kompartı". 
usu ca ra an ı... r er e Y zu ve ge ı. ızı ura a bularak hemen gerı kaplı dıvarda ıgıklı bir tablo trenlerin 

·· l" "k" ·· - •· d ı manında. Prag iarı. gozet ıyen ı ı goz gorun ü. get rmem emrediliyordu. ged9 aaat\erini göıteriyordu. .. • • ::s Kadın hayret etti: 
Oörunmıyen blr el kapıyı biraz daha Kadın tattı: Genç kadın ve yabancı a ~~m için ı". . ._ - Karazeviç'e mi? 

ittı. - Beni geri getirmek mi? çin yanan bir çini sobanın yanındaki 
Aralıkta ba' nd ka 1 b . k l ak E t s · · bU - K.arazeviç'e 1... Bu taraf tan ıı":ze 

ı a r ı ır a p • - w ... ıncı roya. maaaya oturdular. 
d · b" 1 • b ı b0 S b ? kapıyı aralık bırakmak iıtediklerinı· 

sırtın a genış ır pe erın u unan ır - e ep Uyukhyan bir garson yanlarına yak-
d kl. d kt Kad b" B'l · sanıyorum ... Ne olur ne olmaz 1 Bn tel-

a amın te ı mey ana çı ı. ın ır - ı mıyorum. latıp ne iıtediklerini öörendikten ııon- .. 
h "f d · i · 1- dl y 1 .. "rafı yazan bizzat ıehlr. 

ayret ı a eıın &1Z ıyeme . - a ... ra ayaklarını ıUrüyel'Ck uzaklattı. 
Bununla beraber haykırmadı. Kadın, dütUnceli bir tavırla ba§ını Dalgın bir tavırla mermer muanın Genç kadın, adresi tamamlarken: 
Adaın, aağ eliyle, "geliniz!" mana· eğdi.Sonra. cevap verdi: üstünde parmağını dolattırarak gö - - Bana bu ekıelanı'a hiaben neler 

ıını ifade eder görünen bir i~l'Ct yap- - Bana verilen it yolunda gidiyor· rUnmea ve kaprisli bir reıılm çizen yazdıracak? 
tı. du! ... Fakat kolay defildi ... Peter Go· genç kadın birden batını kaldırdı ve Kalpaklı adam, ki~ıda bir göı at _ 

Sonra çarçabuk kayboldu. vitzer, biliyor musunuz ki, hedefe var· mütehakkim bir edayla ıordu: tıktan sonra ilive ~tti: 
Kadın bir iki lahz.a ıat1kınlıkla ye - mak üzereydim!.... - Hadı· , Govı'tzer, ıöyleyı"n bana... 1 t t' y T - • f e me ın,.. azınız: "Giditimi 

rinde kaldı. Yüzünde büyük bir karar- - Hiç şapnam, siz maharetinizi da- Niçin çağrıldığımı biliyonunua değil affedıniz ... Bl.lnda kendini pek uyıf 
ıızlık okl.lnuyordu. Fakat kararını ima ispat etmitıinizdlr. mi? h. ı11eden bir kalbin enditesinMn baş-
vermektc gecikmedi. - Şu halde neden işime mani oldu· - Size ıcrefim iiıerlne yemin ede· ka ıebep aramayınız ... " 

O nman, 8 inci kompartimana açı- lar? rim ki hk bir •eyden '"·berı·m yok. Ka t b' 
1 k 

· B'l · s s ıa. s en ır mUddet sustuktan sonra 
an apının sürgüsünü parmağiyle u • - ı mı yorum .. Ben sadece size bir Kadın mırıldanır gibi: ilave etti: 

sulta itti, acele şapkasını baıına, ınan- emri bildirmekle mükellefim. - Halbuki liy .. katıislik as.ııterdi~ı·- S 
Kad 

.. •"' • - evmekten korkuyorum .•. 
toıunu ıırtına ge!jirdi; valizini aldı, . m, bir lihıa ıustu ve içini çek • mi aanmıyorum. Kadın, kalemi havada, muhatabına 
ve arkada9ı Geoq~i Karaı-eviç'in va - tı: Muhatabı tasdik etti: Pfkın bir nazarla bakarak: 
gon koridorunda bulunmadı&ına cmni- - Yuık 1 - Ona hiç tüphc etmem. 
yet getirdikten ıonra dıprı fırladı. Kalpaklı adam izah etti: _ e!u halde? - Aama da yaptınız, diye haykırdı. 

B
. haml d k Q' di 0 v Adam yUzli aakin bir tebe11Umle a .. 1• 
ır e e vagon kapısını açara - vım rıhtımından saat 23.35 Yabancı adam cebinden bir kiğıt larak: ;ı 

rıhtıma atladı. de kalkacak eksprese bineceğiz ... Fa - çıkararak bUktU: 
Tam zamanıydı!. kat, uizem, burada durmıyalıml Hava - Hemen gidip ıu telgrafı iıtuyon 

Tren hareket etti." çok soluk ... lıtuyon büfesinde 11cak poıtaneaine vermenizi rica ederim. 
Yabancı adam, rıhtımın nihayetin· bir ıey almak iıtcmu miılnb? Cieli - - Bir telıraf mı? Kimin için ... 

de, karanlıktabekliyordu. niz! - SByliyeceğim." Fakat evcil şu 
Kadın ıüratlc onl.ln yanına koştu ve ~dın, aynı düıünçcli tavriyle ya • ka.,ıdı alınız .. Sizi bekkrken poetane-

- Yazınız, dedi. 
Kadın : 
- Bu cidden zarif bir iıttha 1 De· 

di. 
- Evet, ~il bu sahada knmenin 
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Gaziantep Pazarcık yolu 
neşeli bir törenle açıldı 

Yol, büyük bir 
ihtiyaçlarını 

mıntakanın 
karşılayacak 

Gaziantep· Pazarcık yolunun açılı§ töreninde bulunanlar 

OLUS 

1 Yurddan kısa haberler 1 
Ardıhan - Köylünün topraklandı

rılması için Ardıhan'da hummalı bir 
faaliyet göze çarpmaktadrr. İskandan 

tapuya devredilen arazi dağıtma defter 
!erinden şimdiye kadar 46 köyün tescil 
işi bitirilmiştir. 26 köyün topraksız 

rençberlerine de toprak dağıtılmıştır. 
20 köy için de hazırlıklar bitmek üze
redir ... 

İzmir - Belediye, fenni ve sıhi 

şartlara uygun bulunrmyan ahırları 

kapattırmrşt.ır. Şehir içindeki ahırları -
nı temiz tutan ekincilere de altı ay 
mühlet verilmiştir. Bu altı ay içinde 
şehir dışında ahır yaptıracaklardır. 

Aydın - Bir müddetten beri tamir 
edilmekte olan Menderes köprüsünün 
tamir işleri bitmiş ve köprü halka açıl
mıştır. 

* Dalaman'ın Kuloğullar köyün -
den 50 yaşlarında Kezban badem top
lamak için çıktığı ağaçtan düşmüş ve 
ölmüştür. 

. -.. 

I 

Gaziantep (Hususi) - Şimdiye ka- arzu ve istekleriyle bu yolun köy ka
dar Gaziantep'i Pazarcık'a bağlıyan nunu çerçevesi içinde köylüler tara
dogru bir yolumuz yoktu. Pazarcık'a fmdan yapılmasına karar vererek 937 
gitmek için elli sekiz kilometrelik ağustosunda işe başlatmıştı. 

Afyon - Havaların kurak gitmesi 
yüzünden zarar gören pancak ekicile
rine bir yardım olmak üzere verilen 
karar viHiyete tebliğ olunmuştur. Ka
rara göre köylüye kilo başına beş para 
pirim verilecektir. 

Çankırı köylerinde düvenini süren bir kadın 

Çankırı köylerinde bir dolaşma Antep - Narlı yolunu otomobiIJe geç- Narh - Antep yolunun 16 ıncı kilo
mek ve oradan trenle Pazarcık'a git- metresinden başlıyarak elli birinci ki
mek icap ediyordu. Halbuki Antep' - lometrede Pazarcık istasyonuna yeti
ten doğru Pazarcık'a açılacak bir yol şen bu yolun toprak tesviyesi viHiye
hcm kısa ve hem ucuz bir muva- tin daimi takip ve mürakabesi, çevre 
sala vasıtası olacaktı. Antep'ten Pa- köyler halkının her an artan şevk ve 
zarcık'a açılacak böyle bir yol aynı gayretle çalışması sayesinde geçen 
zamanda şehrimizin Narlı istasyonu- hafta ikmal edilmiş ve pazar günü 
na yapılmakta olan nakliyatını da Pa- valimizin eliyle açılış töreni yapılmış 

zarcık'a çevirecek ve bu suretle Pa- tır. 

zarcık kasabasının müstakbel inkişa- Mükellef amele çalıştırmak şartiyle 
fı sağlanmış olacaktı. Uzun müddet en az 70 bin lira sarfı lazımgelen bu 
bu tezi müdafaa eden Pazarcık umu - toprak tesviyesine hususi muhasebe, 
mi meclisi üyeleri hususi muhasebe 
varidatının kifayetsizliğinden ötürü 
iddialarını fili sahaya intikal ettire -
memişlerdi. 

Vaziyeti mahallinde inceliyen il -
bay ve parti başkanımız Rıza Çevik, 

aıat ve edevat vermek ve kayaları at
mak için dinamit temin etmek sure
tiyle ancak 200-300 lira raddesinde u
fak bir yardımda bulunmuştur. Bu 
muvaffakiyet vilayetçe eyi organize 
edilen türk köylüsünün kudretli me-

bu yolun şehrimizin iktısadi hayatı, saisinin parlak bir neticesidir. 
Pazarcık'm ve güzergahındaki köyle- Gerek Pazarcık ve gerekse çevre 
rin inkişafı bakımından ehemiyetini köyler halkı bu yolun açılışından fev
takdir etmiş; çevre köyler halkının kalade memnundurlar. 

Çukurova ağaçlandırılıyor 

Baf akhklardan istifade edilecek 
milyonlarca okaliptüs dikilecek 

Adana (Hususi) - Zonguldak maden kömürü havzasının ma
den direği ve devlet demiryollarının istikbaldeki travers ihtiyacı
nı nazarı dikkate alan cumhuriyet hükümeti yurdun müsait ola·n 
bölgelerinde yeniden okaliptüs ormanları tesis edilmesine karar 
vermİ§tİ. 

Akdeniz sahillerinde ziraate yara -
mıyan verimsiz, bataklık arazinin a
ğaçlanmasını bataklıkların kurutul -
masını ve bu vesile ile sıtmanın orta
dan kaldırılarak yurttşlara sıhat, re
fah, zenginlik verici cumhuriyet ida· 
resinin yüksek emrini ifa etmeği üze
rine alan orman işleri umum müdür
lüğü sayın başvekilin nutkunu müte-

akip kısa bir zaman zarfında okalip
tüs teşkilatını ve tesisatını kurmak 
üzere şef olarak bir orman mühendi
sini Seyhan vilayet merkezine ve bir 
orman mühendisini de Antalya'ya gön 
dererek her iki vilayette birden oka
liptüs tesisatı vücuda getirilmeğe baş 
lanmıştır. Vasi bataklık ve su basan 
arazinin Adana'da, Tarsus'ta bulun -

. . ... ,. 

Giresun - Fındık tarrm satış koo
peratifled birliği kooperatif merke -
zinde, Bulancık, Keşap, Trabzon ve 

Ordu satış kooperatifleri mümessillerL 

nin de iştirakiyle ilk umumi toplantı -
sını yapmıştır. 

Ha midiye 
Samsun' da 
Samsun, 16 a.a. - Hamidiye mektep 

gemimiz dün akşam limanımıza gelmiş 
ve bugün genç subaylarmwz şehre çı
karak Atatürk anıtına törenle çelenk 
koymuşlardır. 

Bu akşam belediye tarafından şeref
lerine ziyafet verilmiştir. 

ması hasebiyle okaliptüs işlerinde en 
ziyade faaliyet vilayetimizde ve Tar
sus'ta göze çarpmaktadır. 

Teşkilatı vilayetimizde kurulan o
kaliptüs ağaçlandırma işleri bilfiil 
işe başladığı üç ay zarfında biri Tar
sus'ta senevi bir milyon ve diğeri Ka
rataş hendeklisinde senevi yarım mil 
yon olmak üzere Antalya'da topye
kun üç fidanlık kurmuştur. 

Tarsus fidanlığının Tarsus batak -
lıklarmı ağaçlamak için üç ay zarfın
da 0,40 - 0,50 metre boylu 1,5 milyon 
okaliptüs fidanı yetiştirilmiş olup bu
nun yarım milyonu Karataş'ta Cinci 
malazının ağaçlanması içindir. Kara
taş'ta Hendekli okaliptüs fidanlığı -
nm yeri müsait olmadığından fidan
lığın Oymaklı köyüne Kısacıkzade
ler arazisine kaldırılmasına teşebbüs 
edilmiştir. 

Müsaade istihsal edildiği takdirde 
Karataş fidanlığı için Tarsus okalip
tüs fidanlığında hazır bulunan yarım 
milyon okaliptüs fidanı kamyonlarla 
Oymaklı üretme sahasına derhal sev
kedilecek ve yerleştirilecektir. 

Mahsul 1 'e 13 tür 
Çankm, (Hususi) - Çankırı'yı 

çevreliyen bütün köyleri dolaştım. 

Kazalarda, nahiyelerde, köylerde mi
safir kaldım. Bu fırsat bana türk köy
lüsünün misafirperverliğini bir kera 
daha öğretti. Onlara; ıssız, kimsesiz, 
dağ başlarında, orman kenarlarında, 

yollarda her adımda rastladım. Se
lam vermeden geçmediler... İşleri ba
şında, sabanları elinde tarlalarını herk 
ederken, tırpaniyle ekinlerini biçer
ken, kağnısiyle saplarını taşırken, dü
venini sürerken hulasa işleri başında 
konuştum. Kimi gördüysem bana -
kahve, ayran, su hulasa. bir şeyler ik
ram etmek istedi. 
lfarmanında, güneşin kızgın ateşi 

altında ter çenelerinden akarken, on -
Jar çam kokulu çatanalarından açı~ 
bağırlarına diSke döke su içiyor, mi. 

safirler ine de kana kana içirtmek is
tiyorlar. 
Uğradığım her köyde, her tarlada, 

her yerde köylüler kadınlı erkekli 
harman yerlerinde, düven üzerinde, 
ellerinde övendire, ya bir sarı öküze, 
yahut siyah mandaya "gah, hu" diye
rek altın başakları kılıflarından çıka
rıyorlar •. Samanından ayrılması için 
ellerinde yabaları rüzgarı t evekkulle 
bekliyorlar .. Mahsullerinin bereketli 
olup olmadığını sorduğum zaman; 
tarladan kopardıkları bir başağı uva -
lıyarak denelerini sayıverdiler ve : 

- İşte on üç dene bayım 1 dediler. 
- Demek bire on iki vermiş? de-

dim. 
- Ya öyle oldu. 
- Çok iyi değil mi?! diye sordum. 
- Hayır 1 Geçen yılki kadar değil 1 

Fakat evelki yıldan çok iyi... dediler. 
Çankırı'nın en iyi bir buğday mm -

takası olan Kızılırmak köylerine gidi- · 
yorum.Irmak boyu tarlaları gür bir 
mahsul içinde ... 

Yalnız buralarda menba suyu yok!.. 
Köyünden geçtiğim ve yol sordu

ğum bir nine : 

Fakat çiftçi 
bile küçük 

bu nisbeti 
buluyor 

Köylüv güzelleılirdiği köyünün 
karıısında ~ok bahtiyardır 

Çan!urı !:öylırinde esterle düven •Üren ihtiyar 

YURDDAN RESİMLER 
- Soğuk bir su vereyim oğul.. de

di. Getirdiği suyu içerken : 
- En iyi kuyu suyumuzdur. Bütün 

köyler bu kuyudan kovalarla taşırlar .. 
Diye izahat veriyordu. Fakat su bu

ruk hiç de iyi değildi. 
Irmak kenarında şoför bir köylü ih-

tiyara : 
- İçilecek suyunuz yok mu? 
Dedi. İhtiyar : 
- Görmüyor musun koca ırmağı. 
Diye adeta azarladı. 
Kızılırmak sakin akıyor. Fakat ya -

kınlarda köprü yok; karşıya geçme
mi.ı nasıl mümkün olacak? l İşte köy
lüler karşıdan Irmağa girerek yarı 
bellerine kadar suda geliyorlar. 

Ve işte bir kervan ... 
Sungurlu'dan Çankırı pazarına buğ

day nakleden deve kervanı ... Onlar da 
Irmak'tan yüzerek bin müşkülatla ge
çiyorlar. 

Biz de atlar üzerinde ırmağı geçer
ken köylüler söyleniyorlar : 

- Kayığımızın tahtaları çürüdü. 
Burada tahtalık ağaç arama!. Ah or -
man idaresinden tahta alabilsek de 
kayığımızı yapsak... Mahsullerimizi 
de karşıdan geçiremedik ... 

Çankırı'nın Ilgaz köylerinde he
men iyi bir hasat yok gibi.. Zavallı 

mahsul yağmursuzluktan kavrulmuş 

kalmış .. Yalnız Ilgaz kazasında bir in
kişaf görmemek kabil değil.. Gece 
gündüz radyo dinlemek, buzlu bira 
bulmak böyle ufak bir kazanın yeni 
hayata kavuştuğunu bariz suretle ifa
de ediyor. 

Çerket k~ı w~lannda QliWlllr 

Çankırı k öylerinde harman yerlerinde ihtiyarlar böylece 
m içerler 

Çankırı'dan bir köy ve harman yeri 

köyler var .. Mahsul iyi.. Yalnız Çer- tep ve karakol yapmalarıdır. Telefo"' 
keş'in eski hali üzerinde değişiklik, la biribirlerine bağlanmalarıdır. f 
mahsulü kadar geniş görülmüyor. So- Köylü, köyünün imarı için her. 
kaklar, caddeler belediyeden daha e- yi yapıyor ve eseri karşısında se"'~ 
peyce himmet bekliyor. le, memnuniyetle bakıyor. bahtiyar d 

Her şeye rağmen Çankırı'nın köy· luyor. Bu, güzel bir tablodur. - J{I 

!erinde gördüğüm biricik <kğcr mek - Kormaa, 
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1 MERAKLI ŞEYLER 1 

Müthiş bir sanat 

YILAN DANSOZLERi -

Sovyet - Japon 
hôdisesi 

(Başr 1. inci sayfada) 

pon mevzilerine beş metreye kadar 
yaklaşmışlar ve buralarda makineli 
tüfek yerleri hazırlamaya koyulmuş

larsa da, japon kıtalarının protestosu 
üzerine bu hazırlıkları terke mecbur 
kalmışlardır. 

Tokyo, 16 a.a. - Domei Ajansı bildi
riyor : 

Onu mebusandan onu ayandan ol
mak üzere yirmi kişilik bir japon par
lamento heyeti, 27 ağustosta Tokyo'
dan Mançuko'ya hareket edecek ve o
rada, Sovyet - Mançu şark hududunu 
bilhassa Çankufenk tepesi de dahil 
olmak üzere münazealı mıntakayı 
teftiş eyliyecektir. 

Moskova, 16 a.a. - Tas Ajansı bil
diriyor : 

Jurnal dö Mosku "hadiseler ve ne
ticeler,. başlıklı başyazısında ezcümle 
diyor ki : 

"Bir kaç hafta, bütün dünyanın na
zarları, Hasan gölünün bulunduğu u
zak mıntakaya dikildi. Japon milita
ristlerinin birbirini takip eden tah
rikleri, orada, yakın bir harp tehlikesi 
yaratmıştı. Fakat sovyetler birliğinin 
kuveti ve sulh politikasının selabeti 
sayesinde, bu an için uzak şarkta harp 
tehlikesi bertaraf edilmiştir. 

• 

lzmir 
fuarı 

(Başı 1. inci sayfada) 

tahmin kabildir • 

Fuar açılıp devam ederken nnıvaf
fakiyetlerini görüp iıitmekle hissede
ceğimiz memnuniyet, dokuzuncusu 
açılmak Üzere kapandığı zaman itti • 
rak edenler, gezenler, yapılan muame
leler hakkında alıp kaydedeceğimiz 
yüksek rakamlar nisbetinde tezayüt 
edecektir. 

lzmir enternasyonal fuannı Ata • 
türk Türkiyesinin gidiıinde hepimize 
ferah veren bir miyar telakki etmek -
te haklıyız. 

Nasuhi BAYDAR 

Almanya' da 

manevralar başladı 
(Başı 1. inci sayfada) 

Dün h. l' en korkunr yılanlarını vücuduna bir kurdela 
yanın en ze ır ı :r k d 

gibi .aran a ın 
Meıhur yılanlı danıöz yılanlarını tıpkı kuma§ gibi metre 

ile ölçerek alır 

Enternasyonal matbuat, bittabi, Sov 
yet - Mançu hududundaki vaziyet ıle 
alakadar oldu. Bununla beraber, dün
ya efkarı umumiyesinin vaziyeti ta
mamiyle ve sarih surette kavrayabil
diği söylenemez, Bunda en büyük ka
bahat, bir çok gazeteleri hataya sev
keden asılsız japon neşriyatıdır. Bazı 
japon mahfilleri yalnız hadiseleri ] a
ponya için daha iyi fakat hakikate uy
mıyan bir vaziyette göstermekte değil, 
fakat umumi manzaranın mütenakıs 
ve karışık kalmasında da alakadar bu
lunuyordu. Tenakusu ve karışık vazi
yetin, hadiselerden mesuliyet hissi du
yan ve hadiseler hakkında hakikati 
bildiren haberlerin nüfuzlarını kır
masından korkan kimseler için çok lü
zumludur. 

lunan hariciye nezaretinin yüksek me
murlarından bir zat ihtilaf sebeplerin
den hiç biri zail olmamakla beraber ha
li hazırdaki muvazenenin geçen hafta
ki heyecanlı haberlere mukavemet ede
cek kadar sağlam olduğunu söylemiş
tir. 

A 
ltı yıldan beri, her biri iki metred.en uzun 
olan Hindistan'ın üç piton yılanı ıle num~-

r 1 b. yılan dansözü bu hayvanlara daı~ a ar yapan ır • . 
başkalarının mütalealarından tamaınıyle ayrılmak-
ta olan şeyler anlatmaktadır. 

Hintli bir kadın olan annesinin Madras'da yılan 
yetiştirmekte olduğu bir bahçesi varmış. Ken~i
sinin numaralar yaptığı yılanlar da bu bahçenın 

mahsulü imiş. 
Hindistan ve Afrika yerlilerinin bu tehlikeli 

yılanlarla ne kadar pervasız hareket etmekte ol
dukları malUmdur. Her akşam zihinleri durduran 
bir kayıtsızlıkla bu kocaman yılanlarla birlikte 
numara yapan dansözde olduğu gibi, yılanlarm 
ten kokusuna alışmaları şarttır. Aksi takdirde, 
yabancı bir kimsenin onlara el sürmesi şöyle dur
sun yaklaşması bile büyük bir tehlike, hatta ölüm 
demektir. Yukarıda kaydedildiği gibi, yılanın ko
kuya alışmış olması esastır; çünkü, zekaveti pe::ı: 
kıttır; yabancı kanı koklar koklamaz, tehlike sez
diklerinden hemen hücuma geçerler. 

Bu hayvanlar uzun yıllar başbaşa kalmış olma
sına rağmen, sahibi için de tehlikeli olabilirler. 
Dansözün bacaklarında, kol ve boynundaki bir aü
rü ısırık yerleri bu tehlikeli anların izleridir. 
Bugün bile hata, altı yıl evet olduğu gibi dansözün 
büyük bir dikkat ve ihtimamla hareket etmesi Hl
zımgelmektedir. Seyirciler bu de~ş~ti~ farkında 
değildirler. üç Piton yılanından hın bılhassa çok 
asabidir. Bundan dolayı, dansöz num~ralarınr ya
parken bu yılanın başını dikkatle takıp etmek ve 
rnümkün mertebe kendinden uzak tutmak zorunda

dır. Bu pitonlardan b.iri de .sıkı~. boğmaktan zevk 

!""~~:~~::: en zehirli engerek yı-
lanlariyle dudak dudağa ÖpÜfen 

l .... ~~.~~~:~~.~~;,~~~ .. ~~:~~ .. ::~:~:~.: .... I 
almaktadır; yılanın bırdenbıre .. g~v
dcsine sarılmaması için dansozun 
çok müteyakkız davranması icabet
tnekt~dir. 

A aya ve Afrikadaki yılan oy
natanlar, münhasıran zehir

li yılanlarla çalışmaktadırlar. Yer
liler, yılanları tutarken ve oynatır

ken, pek kayıtsızdırlar. Pek en~e~ 
hallerde yılanların zehirli dişlerını 
söküp çıkarmaktadırlar. Dişleri sö
külen yılanlar, yerlerine yeni diş
ler çıkıncıya kadar, canlılıklarını 
kaybetmktedirler. Bundan dolayı, 
dişleri yoktur sanılan yılanlardan 
Zehirlenenler az değildir. 

M C§hur bir yılan dansözü yı
lanla nasıl oynamıya başla

dığını şöyle anlatıyor : 

Yılanlardan korktuğumu hiç ha
tırlamıyorum. Bütün mahliıkları se
viyorum; böyle olunca, neden yı
lanlar bir istisna teşkil etsinler? 
Bir gün Dorley ekspresinde dan

söz olarak seyahat ediyordum; ba
na Yılan dansözlüğü yaparınıynn 

diye sordular. Bunun üzerine, san

k~ uzun zaman yaptığım bir iş":1iş 
&ıbi, küçük bir Piton yılanı ıle 
dansettim. Asıl unutamadığım şey
ler liindistan'da başımdan geçti. 
kalküte'de kumaş satın alır gibi, 

lrıetre ile ölçerek yılan satın aldık. 
Satıcı makarna çıkarır gibi, sepet

~n yılanları çıkarıyordu. Aman, 
tıc nefis hayvanlardı onlar. Yılan
l~rın çoğu vahşi ormanlardan g~
tırilrniş ter ve taze çok büyük bır 
canlılık gösteren hayvanlardı. Bun
larıa çalışmak mümkün değildir; 
d~rmandan düşünciye kadar onları 
hır k lazım-Yere kapayıp bırakma 
dır. 

.. liindistan'da bir fihn çevirirken, 
dort w da b"r oiton nıctre uzunlugun 1 ,.. 

,--
Doktorlar aras1nda tayin 

ve nakiller 

1 
Sıhiye Veklileti doktor ve eczacılar 

arasında yeni bazı nakil ve tayinler 
yapmış ve bir kısım memurların da 
tekaüt işleri yapılmıştır. Bunları sı -
rasiyle yazıyoruz : : 

Mütekait askeri tabip doktor Hazım 
Akın Bursa sıtma mücadelesi doktor
luğuna, Bergama hastanesi eski dok
toru Haşim Lütfi Trakya sıtma müca
delesi doktorluğuna, Bozdoğan hükü
met doktoru Celil Torgay Sandıklı 
hükümet doktorluğuna, Gülnar beledi

... ye tabibi Cemal İntepe Bandırma be-
j 1ediye doktorluğuna, Kadıköy beledi
ye şubesi doktoru Hasip Eminönü be
lediye şubesi doktorluğuna, Van mem
leket hastanesi operatörü Ruhi Gök -
mogul Karadeniz Ereği isi hastanesi o· 
peratörlüğüne, Ardahan hükümet 
doktoru Veysel Öke Kürün hükiımet 
doktorluğuna tayin ve Ankara beledi
yesi eski doktoru Fikret Sayman va -
zifesine iade e<lilmiş, Haydarpaşa Nü
mune hastanesi kulak mütehassısı 

Haydar İbrahim Aydar müstafa sa. 
yılmıştır. 

Yılanı sepetten çıkarmanın da 
bir uıulü ıJar.mıf··· 

ılanı ile dansediyordum. Azkal-
y mal oluyordu. Yılan 
sın hayatıma . 

b
. d bire kolumu ısırdı. Dış yer
ır en . . d" 1 • 

. h" I" bellidir. Zehırlı ış en 
lerı d a 

k lmış olan yılanların da ısır-
çı arı . . 

Zamana kadar bılmıyor
dıklarını o 

dum. 
Numaralarda, yılanları sepetle-

. d rıkarırken çok dikkatli ol-
rın en :s 
rnak lazımdır. Yılanı derhal sır-
ından yakalamak gerektir. Şunu 
~a söyliyeyim ki, dişleri sökülen 
yılanların ömürleri uzun olmuyor. 

Numaralara çıkardığımız bu yı

lanlar çok hassas oluyorlar; bundan 

k hararetten hoşlanıyorlar. 
baş a 
Dansederken, sıcaklığa temas et-

sinler diye kendilerini insanın vü-
duna bastırıyorlar. Hiç te nahoş 

cu d" d"" bir şey değil; soğuk, um uz ve 
. oldukları için, sahnede nu-

temız • . 
mara yaparken insana ıerınlık ve-

riyorlar. 

Eczacı okulu 1937 çıkışlısı Zehra Öz
ler Adana memleket hastanesine, mü
tekait eczacı Hüseyin Tahsin Yurda -
sın Kayseri memleket hastanesine, 
Bolvadin belediye eczacısı Tahir Der
man Yozgat memleket hastanesi ecza
cılığına tayin olunmuşlardır. 

Susrğırlık hükümet doktoru İsmail 
Hakkı, Kocaeli sıtma mücadele dok
toru Hamdi Çalış, Develi belediye 
doktoru Fahrettin, İstranca dispanse
ri doktoru Hüseyin Avni Aksoy, Üs -
küdar tephirane doktoru İzzet Süley
man, İstanbul belediyesi sıhat müşa -
viri Şükrü Kamil, Bursa belediye dok
toru Hüseyin Uyanık, Niksar hükü-

met doktoru Abdülaziz Ülger, Beyoğ

lu belediye doktoru Remzi Kural, E
minönü belediye doktoru Mehmet Ze

ki Aktoy tekı\Wc acxkedilmiJlerdir. 

lT . K • 
1 ayya~eCI ongan ne 
servet isliyor ne ıöhrel 

Köhne bir tayyare ile Atlas denizi
ni kimseye haber vermeden aşıveren 

tayyareci Korigan'ın mevcudiyetinden 
önce kimse haberdar değilken o şim
di birdenbire meşhur oluverdi. İrlan
da'ya inip de ceplerini araştırdığı za
man çıka çıka beş para çıkmış oldu
ğunu evelce yazmıştık . Şimdi de sine
maların kendisine teklif ettiği 200.000 
doları istemiyormuş . 

- Ben aktör değil, makineciyim, 
karınca kaderince, demiş. 

Mamafih, mesele, enternasyonal 
matbuatın sandığı kadar karışık ol
maktan çok uzaktır • 

Japon militaristleri, Hasangölü 

Halbuki tayyareci ayda pilotluktan 
ancak 200 dolar kazanmaktadır. Bu 
"tesadüfen,, kahraman olmu§ gencin 
düşündüğü, düşüneceği " büyük 
bir tayyareci olmak"tır. Ona : "Senin 
şahsiyetin var, ismin dillerden düş
müyor, fırsat bu fırsattır sinemaya 
gir partiy.i vur! .. diye ne kadar nasi
hat etmişlerse de bunların hepsi de 
boşa gitmiştir. 

mıntakasında sovyetler birliğine ait 
bir tepeyi ele geçirmek istemişlerdir. 
Fakat bunda muvaffak olamamışlardır 
Japon kıtalarının bütün hücumları 
tardedilmiştir. 

"Zaozernaya" Çankufenk tepesi sov
yetler birliğinin daima elinde kalmıf 

ve halen de elinde bulunmuıtur. 
Son hadiselerin basit olduğu kadar 

sarih düJasası işte budur. 
Görülüyor ki japon miJitaristleri, 

son hadiseler esnasında kendilerine ve 
rilen dersleri hazmedememişlerdir. 
Her halde bu sebepten dolayıdır ki, 
japon askeri mümessilleri, iki taraf 
kıtalarının vaziyetini tesbit eden bir 
mazbata ile bir haritayı imzadan istin
kaf etmişlerdir. Son hadiseler esna
sında ikinci defadır ki, japon milita
ristleri, nazarı dikkate almak isteme
dikleri vaziyetleri tesbit eden harita
lara karşı gülünç bir antipati göster
mektedir. 

- Ben ne şarkı söyliyebilirim, ne
dans edebilirim. Elimden gelse bile 
artık tayyareciliğe veda etmem lazım. 

Koringan kadar az zamanda şöhre

tin şahikasına ulaşan az bulunmuştur. 

Bau orman mühendis ve 
memurlanna iıten el (ektirildi 
Orman umum müdürlüğü, orman iş

lerindeki yolsuzlukların önüne geç
mek için çok şiddetli tedbirler almak
tadır. 

Bu cümleden olmak üzere bazı mü
hendis ve memurlara işten el çekti
rilmiş ve bazılarına da, sicillerine ge
çecek şekilde ihtarda bulunmuştur. 

Bu arada çarşamba kazası orman 
memuru Nuri, zimmetine para geçir
diği için, Çine orman saha mühendisi 
Hasan h..ılıç'ın da, mıntakasında tez
keresiz makta haricine çıkan ağaçları 
damgalamak suretiyle ve mukavele 
mıntakasında yaş ve yolsuz olarak ke
silen ağaçları gördüğü halde ormanı 
g~~~eden usul hilafına ağaç kesilme
dıgı yolunda zabıt verakası tuttuğu 
a~laşıldığı için işten el çektirilmiş
tır. 

Gene Çine ormanında bu hadiselerin 
vukuundan haberdar olması icabeden 
bölge mühendisi Enver Öztürk bu 
muamelatın kontrolunda gösterdiği 
lakayididen dolayı siciline geçmek 
şartiyle ihtar almıştır. 

Döviz ka~ak(ısı ıirkelin 
3 memuru tevkif olundu 

İstanbul, 16 (Telefonla - Dün, dö
viz. kaçakçılığı yaptığı için hakkında 
takıbat ve tahkikat yapılan su işleri 
°?üte~hhidi Lüsyen Jilber adlı şirke
tın alakadar ve selahiyetli memurları
".~" bu tahkikatı durdurmak için güm
ruk muhafaza memurlarına rüşvet tek
lif ettiğini ve bunun da bir cürmü 
meşhutla tesbit olunduğunu bildir
miştim. 

Kaçakçı şirketin selahiyetli memur
larının muhakemesine bugün bakıl
mıştır. Bu günkü muhakeme neticesin 
de şirketin mesut meırurlarından Sa
it, Sebuh ve Jan adlannda üç kişi 
tevkif olunmuştur. Bu husustaki tah
kikata devam olunmaktadır. 

Bununla beraber, japon militarisle
ri, kendileri için ne derece fena olur
sa olsun, bazı vakaları nazarı dikkate 
almak mecburiyetindedirler. Hasan 
gölü mıntakasında bütün japon hücum 
larının geri püskürtüldügü bir vakıa
dır. Japonların anlaşmada tesbit edi
ien askeri vaziyete hürmet etmeyi ka
bul mecburiyetinde kaldıkları da bir 
vakıadır. Nihayet uzak şarktaki son 
h~~i~eler.in tebarüz ettirdiği başka 
muhım bır vaka daha vardır ki 0 da 
sovyetler birliğinin kuvetinden ve Ja
ponya'nın sovyetler birliğine karşı bir 
harbe tam hazırlanmamış bir vaziyette 
bulunduğundan gayri, japonların al
man müttefiklerinden iimit ettikleri 
fili yardımın hayali mahiyetidir. 

Son hadiselerin hülasası işte budur 
ve çıkarılacak neticeler de işte bun
lardır.,, 

İstanbul hapisanesinin 

yıkılmasına karar verildi 
İs~anbul, 16 (Telefonla) - Hapi -

sanenın yıkılıp yıkılmıyacağını tetkik 
eden ilmi komisyon bugün valinin ri
yuetinde toplandı. Komisyon azala -
rından on biri binanın yıkılması, beşi 
yıkılmaması hususunda rey verdiler. 
Bir aza müstenkif kaldı. Komisyonun 
bu kararının henüz kati bir mahiyeti 
yoktur. Karar Adliye Vekaletine tel
grafla bildirilmiştir. 

Hariciyede yeni tayin ve nakiller 
Antakya konsolosu Cavat Tevfik 

Karasapan, Kudüs konııolosluğuna, İs
kenderun konsolosu Fethi Denli An
takya konsolosluğuna, merkezden Ah. 
met Umar İskenderun konsolosluğu -
na Filibc konsolosu Zati Rosan mer -
keze ve yerine Kudijs konsolosu Fev
zi Kortan nakil ve tayin edilmiflerdir. 

llitfor'in tcnwslcırı 

Berlin, 16 a.a. - B. Hitler, yanında 
B. Rudolf Hcs olduğu halde, nasyonal 

sosyalist partisi erkanından bazı ze

vatı kabul etmiş ve Nurenberg kongre
si mevzuu etrafında kendileriyle gö
rüşmüştür. 

Lindberg varşova yoluyla 

Moskova'ya gidiyor 
Varşova, 16 a.a. - Lindberg karısı 

ile beraber, İngiltere'den buraya gel
miş ve saat 17.38 de Varşova'da Oken

cie tayyare meydanına inmiştir. Lind
berg'in tayyaresi, yarın sabah Mosko
va'ya hareket edecektir. 

1 KÜÇÜK Dl~ HABERLER 1 
X Moıkova - Sovyetler Birliği 

yüksek meclisi, Sovyetler birliği vo 
federe ve muhtar cumhuriyetler adli • 
ye sistemi kanunu projesi üzerindeki 
müzakerelerini bitirmiş ve projeyi tas
vip eylemiştir • 

X Tokyo - Domei ajansının öğren
diğine göre, Yunanistan da pek ya • 
kında Tokyo'da bir elçilik tesis ede • 
tektir. Şimdiye kadar elen menfaatle
rine Japonya'da Danimarka elçiliği 
bakmakta idi 

X Londra - lbnis.suud'un valiahdi 
Emir Saud, yanında kardeşi Emir Mu
hammed olduğu halde buraya gelmiş • 
tir. 

X Berlin - Macar başvckaleti mat. 
buat ve propaganda müsteşan B. Stc
fan Antol, Almanya propaganda 
nazırlığı ile alakadar bazı meseleleri 
görüşmek üzere Berlin'e gitmiştir. 

X Budapcşte - Sentetiyen hayra -
mı şenliklerinde bulunacak olan gene
ral Martinetti riyasetindeki İtalyan he
yeti bu sabah, general von Klugc ri -
yasetindcki alman heyeti de bu akşam 
buraya gelmiştir. 

X Prag - Hlinka'nın yanına çağ
rılan doktor bu sabah slovak popülist
leri liderlerinin sıhi vaziyeti ümitsiz o
duğunu söylemiştir. Hlinka sayıkla • 
makta ve kimsenin yanına girmesine 
müsaade edilmemektedir • 

X Vaıington - Avrupa'ya gitmek 
üzere yola çıkan Summer Velles Hol.. 
landa 'ya gelmiştir. Buradan, evelce 
söylendiği gibi lsviçre'ye değil İskan
dinav memleketlerine gidecektir. Mu
maileyhin Avrupa'da ikameti bir ay 
kadar sürecektir. 

X Mckııiko - Elektra tayyaresi 
kurbanlarının cesetlerini getirmiye 
memur edilen heyet dönmüştür. He
~et ~zas~ 11 kazezedenin cesedini ge
tırmıye ımkfın bulamadığı. için bun
ların oldukları yere gömüldüğünü be
yan etmişlerdir. 

X Berlin - General Vilmen, saat 
13.30 da Berlin yakınında kilin Stiken 
tayyare meydanında yere inmiştir. 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel-: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımam No.9 D.5. 5299 
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Avrupa ve Amerika' ya talebe gönderiliyor 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden ı 

1 - Avrupa ve Amerika'ya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile 
20 talebe se!iiilecektir. , 

Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile alakadar muh
telif ihtisasları elde etmek üzere Mühendisliği ve 8 i de Jeolojik ilimleri 
tahsil edeceklerdir. 

il - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması l!zımdır: 
a) Türk olmak. 
b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati 

tam olmak (sıhhi muayene Ankara'da yapılacaktır). 
c) Uakal Lise veya Kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını haiz bu

lunmak. 
d) YaJı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 
ili - Her istekli, Mühendislik veya Jeologluk mesleklerinden hangi

sini seçtiğini vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka 
notlarının tasnifi, her iki mesleğin imtihanlarına girilmiş olsa dahi, seçi
len mesleğe göre yapılacaktır. 

Mühendislik veya Jeologluk kaydını taşımıyan istidalar kabul edilmi-
yecektir, 

iV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a) Cebir Her iki meslek için mecburi 
b) Hendese ,, ,, ,, ,, ,, 
c) Fizik ,, ., ,, ,, ,, 
d) Kimya ,, ,, ,, ,, ,. 
e) Ecnebi bir dil ,, ,, ,, .. 
f) Nazari hesap Yalnız Mühendislik için mecburi 
g) Müsellesat ,, ,, ,, ,, 
h) Mihanik ,, ,. ,, ,. 
i) Jeoloji Yalnız Jeologluk için mecburf 
j) Zooloji ,. ., ,, ,, 
k) Botanik ,, " ,, ,. 
V - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla beraber, gön

derilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, MUhendislik için, 
kazananların ilk 12 si ve J eologluk için de, ilk 8 i arasında bulunmaları 
şarttır. 

Ussu mizanın hesabında, ecnebi iisandan kazanılan numara çift sayıla
caktır. 

Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, Mühendisliğin 
doğrudan doğruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek ve 9 uncudan 
12 inciye kadar olan 4 kişi de, maden işletmelerile madeni endüstrilerin 
ldart ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere (Ticaret ve Organizasyon 
Mühendisi) olarak yetiştirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ilerde tahsil müddetleri kadar Dev
let emrinde mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyet· 
lerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de mu
teber kefil göstereceklerdir. 

VII - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet şunlardır: 
a) M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 24 ağustos 1938 
b) Sıhhi muayene tarihi: 26 ağustos 1938 
c) Müsabaka imtihanları: 29 ve 31 ağustos 1938 

VIII - Taliplerin, nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, mek
tep gehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıta fotoğ
raf ve dilekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankara'da M. T. A. Ens
titüsü Genel Direktörlilğilne g8ndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de 
tayin edilmiş olan günde öğleden evvel Bay Hasan apartımanındakl Enı-
titll Merkezinde bulunmaları ilin olunur. (2007) 3927 

111111111111111111111111 

DİKKAT. 

TASH i H 
Vll inci maddenin 11 c 11 

fıkrası su sekilde 
..> ..> 

değiştirilmiştir: 
Mü.sabaka imtihanları : 
Muhendislik için 29 ve 31 Ağustos 938 
Jeologluk için . . 1 ve 2 Eylül 938 
Ecnebi dil için . . . 3 Eylül 938 dir. 

uı:us 

• Ev, Dükkôn saıre yıktırılacak 
Ankara Def terdarbğından: 

Ada Parsel 

321 1, 28, 27, 3, 4, 5, 6 
321 7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 
321 13, 14, 15, 16, 17 
322 1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 
322 19, 20, 21, 22 
325 1, 2. 20, 21, 4, 5, 6, 7 
325 27, 29, 15, 16, 17, 18 
325 8, 23, 10, 11, 31 
326 19, 20, 21, 22, 23. 24 
326 8, 9, 10, 11 
326 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 25 
326 12, 13, 14, 15, 28, 18 
327 7, 8, 9, 26. 22, 23, 24 
327 17, 18, 19, 29, 21 
327 l, 2, 3, 4, 5, 6, 25 
327 10, 11, 12, 32, 34 
331 lo. 11, 12 
331 13 
331 7, 8, 9 
331 1, 14, 15 
331 4, 5 
340 ada dahilindeki bilumum 

mebani 

Muhammen Keşif bedeli Dipozito 
Lira K. L. K. 

1106 
1302 
1890 
1781 50 
1855 
1841 
1617 
1540 
1477 
1582 
1641 50 
1596 
1414 
1197 
1344 
1106 
1610 
1001 
1141 
1862 
1036 
1910 

82 95 
97 65 

141 75 
133 62 
139 12 
138 8 
121 28 
115 50 
110 78 
118 65 
123 12 
119 70 
106 5 
89 78 

100 80 
82 95 

120 75 
75 8 
85 58 

139 65 
77 70 

143 25 

1 - Tıp fakültesi inJa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimlak olu
nan Nümune hastanesi civarında ve yukarıda ada parsel ve muhammen ke
şif bedelile dipozitoları yazılı bilumum ev, dükkln, baraka, baheç duvarla
rının hedmi ve enkazlarının belediyece gösterilecek mahalle nakli ve ye
rinin mevcut yollar seviyesine kadar inJaata müsait bir şekilde tesviyesi 
işi 31-8-938 tar'hine müaadif çarpmba gilnü saat 10 da defterdarlıkta mü
teşekkil satış komisyonunda kapalı zarf usulile artırması yapılacaktır. 

2 - Artırmaya gire1'ileceklerin nafıa müdürlüğünden alacakları fenni 
ehliyet vesikaları ve dipozito makbuı:lariyle birlikte sözü geçen günde 
muayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplarının komisyona verilmesi 

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

(3068) 5638 

~atılık evli Bağ 
Ankara Defterdarlığından: 

Mevkii Cinsi Kapu 
No. 

Ayrancı Evli bağ 128 

Miktarı 

M2. 

4871 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

700 00 

Dipozito 
Lira K. 

52 50 

Hududu: Şarkan ayrancı oğlu !ıimalen Lütfiye garben Hacı Hasan ce
nuben Muhtar Orer. 

1 - Yukarda cins ve evsafı muharrer evli bağ açık artırma suretiyle 
aatılıktır. 

Z - İhale bedeli nakden ve peşinen ödenecektir. 
3 - Artırma defterdarlıkta müteşekkil satı§ komisyonunda 31-8-938 

çarşamba günü saat 10 da yapılacaktır. (3037) 5629 

P. T. T. 
Posta nakliyatı 

Ankara P. T. T.,.Müdürlüğünden: 

Araba ile nakli meşrut 938-939 ıe

neıine ait Kır§ehir - Ürgüp postası 

10-8-938 den itibaren Kırşehir P. T. 

T. Müdürlilğilnde açık eksiltmeye çı
karılmıştır. Haftada üç seferli olan 
bu postanın muhammen aylığı 270 li
ra olup 25-8-938 günü bedel muvafık 
görülürse ihale olunacaktır. İsteklile
rin Kır§ehir P. T. T. Miidürlilğüne 

müracaatları ilan olunur. (3111) 5660 

Posta nakliyatı 
Ankara P. T. T. Müdürlüiünden: 

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 
a!iiık 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 

Bayınd1rlık Bakanhgı 

Müteahhitlik vesikası hakkında 
Nafia Vekaletinden : 

1 - Müteahhitlik vesikası hakkın
da 1. 7. 937 tarih ve 3645 sayılı resmi 
gazete ile neşrolunan talimatname ile 
bu talimatnameye göre Nafıa Vekale
tince verilmekte olan daimi ve mu
vakkat (müteahhitlik vesikaıı) usulti 
ilga edilmiştir. 

Binaenaleyh şimdiye kadar veril
miş olan bütün müteahhitlik vesika
ları ile bu vesika usulünün istinat ey
lediği talimatnamenin hUkmil kalma
mıştır. 

2 - Halen ilan edilmiş bulunan ek
siltmeler 1 eylUl 938 tarihine kadar 
müteahhitlik vesikası hakkında cari 
usule göre intaç edilecek ve ı eylUl 
938 tarihinden sonraya ilan edilmiş 
olan eksiltmeler için buna göre tas
hihat yapılacaktır. 

3 - Bundan sonra eksiltmelere gi
recek taliplerden aranacak evrak ve 
vesaik eksiltme §artnamelerine derç 
ve usulen ilan edilecektir. 

(3156) 5753 

.• 

Jandarma 

Ankara Bomonti soğuk hava mahzenleri 
Dizel motörü ve tef errüah 

ah nacak 
1 Ağustos 938 den itibar en girecek E;)lTIA YA muteber yeni fiat füıtesidir 

Fiyatlarımız 

Nevi Emtia 

belediye iktısat müdürlüğünün tayin 

Adet Kg Eski Yenı 

ağırlığı fiyat fiyat 

1-1000 20-23 60 55 
!001-2500 20-23 55 50 

Teneke peynir 
Teneke yağ 
Teneke yoğurt 
Teneke krema 

2501-na. 20-23 50 45 

lzmir Adana Mersin mesafesi 
masrafı fazla yerler için 

Çuval tek aıra ka~r 

Sandık tek sıra kaşar 
Sandıkla gelen kaşar 

uzak 

Tek sıra halinde beher sandık için 25 
kuruş zam yapılır. 

Çuval kaşar 

Sandık kaşar 

Yarım teneke yoğurt 
Ufak teneke peynir 
Et bir hafta muhafazaıı için kilo ba
tına 

Z0-23 

25-30 
31-35 
36-45 

55-65 
66-75 
76-100 

50-60 
61-70 
70-80 

11-12 
6-~ 

40 

100 
125 
150 

200 
250 
300 

200 
250 

300 

30 
20 

3 

35 

90 
112 
135 

180 
225 
270 

180 
22.5 

270 

25 
15 
1 

ettiği fiyatlardır. 

Mülahazat 

Hususi şartlar 

Gün miktarı ı-ıs 

ıs Her cins teneke 
1 ay Her cins teneke 

15 Tek ııra kaşar 
ı ay Tek sıra kaşar 

miktarı ı ili 10 

ıs Çuval kaşar 
1 ay Çuval kaşar 

Miktarı 1-10 

kuruş 

20 
25 

50 
75 

90 
140 

Mal girmeden evel bu kadar ıamanda 
çıkaraca~I tahakkuk ederse, yukarı

daki kolaylıklar yaP.ılır. 

5729 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Sabnalma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale jandarma tuğayı 
pavyonlarında elektrik tenviratı için 
dizel motörü ve teferruatının keşfi 

daireııinde yaptırılması açık eksiltme 
usuliyle isteklisine ihale edilecektir. 

Eksiltme 5. 9. 938 pazartesi günü 
saat onda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 1744 lira 20 ku
ruş olan bu eksiltme şartnamesi para
sız komisyondan alınabilir. Eksiltme
sine girmek istiyenlerin yüz otuz li
ra seksen iki kuruşluk ilk teminat ve 
şartnamede yazılı belgelerle birlikte 
tam vaktinde komisyona bat vurma-
ları. (3103) 5733 

ı .... v'l'LAY.ETLE·R······ı ..................................... 1111111111 lllU 

Köprü ve şose inşaatı 
Aydın Daimi Encümeninden: 
1 - Ekıiltmeye konulan it Aydın 

vilayetinin Karapınar - Koçarlı yolu
nun 5+30 daki 10 metre a!iiıklı~ında 

betonarme menfez ile 6+015 deki 
mevcut 5X4.00 lik beton anne köp
rünün Koçarlı tarafındaki kenar aya
ğı ile iki gözden radyeei ve her iki 
köprü üzerinde şose inşaatı keşif be
deli 11246 lira 85 kuruştur. 

2 - Bu iıe ait ıartname ve evrak 
şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel 9artna

mesi 
D) Tesviyei türabiye f<>Se ve kar

gir inşaata dair fenni şartname 
E) Hususi şartname 
F) Keıtif cetveli, silsile! fiyat cet

veli, metraj cetveli 
G) Proje, grafik 
latiyenler 9artname ve evrakı be -

delsiz olarak nafıa müdürlilğilnden 

alabilirler. 
3 - Eksiltme 29.8.938 tarihinden 

pazartesi günü saat 11 de villyet da
im! encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 843 lira 51 kuru§ muvakkat 
teminat vermesi ve nafıa veklletin -
den 'alınmış müteahhitlik vesikası i
le yaptığı en büyilk menfez itinin 
12000 liradan aşağı olmaması müteah
hidin bizzat diplomalı mühendis ve
ya fen memuru veya mimar olması ya
hut daimi surette inşaat mevkiinde 
bir fen memuru bulundurması lbım
dır. 

6 - Teklif mektuplarının yukardR 
yazılı 3 üncü maddedeki saatten bir 
saat evveline kadar encümence getiri· 
lerek eksiltme encümeni reisliğine 

makbuz mukabilinde verilecektir. Pos 
ta ile gönderilecek makbuzların niha
yet üçüncü maddede yazılı saate ka
dar gelmit olması ve dış zarfın milhilr 
mumu ile iyice kapatılmıt olmaeı 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 5619 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Isparta Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Ekıiltmeye konulan iş. 
Vilayet merkezinde yeniden yapı -

lan hUkümet konağı binasının 75.000 
lira keşif bedelli ikinci kısım inşaatı 
olup bu mali yıl i!Sinde 30000 liraaı 
ve 939 mali yılında da miltebakisi te
diye edilmek suretiyle yaptırılacak
tır. 

2. - Bu işe ait evrak ve şartname
ler ıunlardır: 

A. - Bayındırlık işleri genel şart
namesi 

B. - Yapı iıleri umumi ve fenni 
şartnamesi 

C. - Huıuai şartname. 
D. - Eksiltme tartnamesi 
E. - Mukavelename projeıi 
F. - Keşif evrakı ve vahidi kiyaıi 

fiatlar. 
G. - Projeler 
İstekliler bu evrakı Isparta nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
3. - 10-8-938 den itibaren 15 gün 

müddetle eksiltmeye konulan bu iş 

25-8-938 perşembe günü saat 15 de 
nafıa müdürlüğünde teşekkiil eden 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı .zarf usulü ile 
yapılcaktır. 

5. - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (5000) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bundan baıka a
ıağıdaki vesikaları ibraz etmeleri la
zımdır. 

A. - Nafıa vekAletinden alınmış 
lbkal (30000) liralık bina l.şi yaptı
ğına dair mliteahhitlik vesikası. 

B. - 938 yılına ait ticaret odası 
veıikası. 

C. - lnıaat müddetince inıaatın 
fenni mes'uliyetini deruhte edecek 
bir mUhendis veya fen memuru iıtih
dam edeceğine dair noterden muaad
clak teahhiitname. 

6. - Teklif mektupları Uçüncü mad 
dede yazılı ıaatten bir saat evetine 
kadar yukarrda sözil geçen komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde vere
ceklerdir. Posta ile gönderilecek mek 
tupların nihayet saat 15 kadar gelmiş 
olması ve dış zarfları mühür mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması lazım
d·r. Postada vuku bulacak teahhürler 
nazarı itibare alınmıyacaktır. 

5664 

Bir muallim aranıyor 
Çankm Halkevinden : 
Halkevimiz bandosunda çalışmak 

ve talebe yetiştirmek ilzere 70 lira 
i.icretle bir müzik muallimi alınacak
tır. Bu muallimin lüzumunda cazbant 
da çalması Iazımdır. Keman piyano 
saksafon veya akordeon çalan tercih 
olunacaktır. Talip olanların şeraiti 
öğrenmek Uzere reımi vesikalariyle 
Halkevi bagkanlığına tahriren veya 
şifahen müracaat etmeleri. 5763 

Hükümet konağı inşaatı 
Balıkeair Vilayeti Nafıa Müdür

lüiünden :t 
1 - Balıkeıir hükümet konağı ma

liye kısmının ikmali inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - ltln keıif bedeli 27500 liradır. 
3 - Bu ite ait evrak 
A) Projeler, 
B) Fiyat bordrosu ve mesaha cet-

17. 8 - 19~ 

veli, ketif hulita cetveli, 
C) Fenni ve hususi şartname 
D) Nafıa yapı itleri fenni, umumi 

t•rtnamesi, 
E) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
Olup istiyenler bu evrakı her gün 

Balıkesir Nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

4 - Eksiltme 19 ağustos cuma gü
nü saat on beşte Balıkeıir hUkUmet 
konağında Nafıa müdürlilğü odasın

da kurulu komisyon huzurunda yapı
lacaktır. 

5 - İsteklilerin bu işe ait 2066.69 
liralık muvakkat teminatı Balıkesir 

malsandığmı yatırdıklarına dair mak
buz veya ıayanı kabul banka mektu
bu ile 1938 yılı için muteber ve işe 

girmiye salahiyet veren Nafıa Veka
letinden alınmış müteahhitlik veıika
sını ve ticaret odası vesikalarını ka
palı teklif mektuplarını ihtiva eden 
zarfa koymaları ve zarfları 2490 No.h 
kanun hilkilmlerine tevfikan tanzim 
ve imza etmig bulunmaları l&zımdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. , ( 4966/2856) 5256 

Yol tamir ettirilecek 
Çorum Valiliiinden : 

31-8-938 !ii•rıamba günU aaat 16 da 
Çorum daimi encümeninde ihalesi ya
pılmak Uzere (46603) lira (48) kuruş 
kegif bedelli Çorum - Sunğurlu yolu
nun 5+375 - 16+619 uncu kilometre
leri arasında 6224 metre uzunluğunda· 
ki yolun euslı tamirat iti kapalı ek
siltmeye konulmuştur. Şartname, ke
tif ve sair evrakı Çorum Nafıa daire
sinde görülebilir. Muvakkat teminat 
(3495.26) liradır. t&teklilerin müteah
hitlik ve sair vesikalarile daimi en -
cümene müracaat etmeleri lazımdır. 

5621 

Mutbak tesisah yaphnlacak 
lstanbul Nafia Müdürlüğünden 
31.8.938 çarşamba gilnü saat 15 de 

lstanbulda nafıa mUdilrlUğUnde ek
siltme komisyonu odasında (14062.50) 
lira kefif bedelli İstanbul yüksek mü
hendis mektebi pansiyon binasında 
yapılacak mutbak tesisatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

Mukavele, eksiltme. bayındırlık it -
leri genel hususi ve fenni şartnamele
ri, proje, keşif hülisasiyle buna müte
ferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (1055) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 

az (11000) liralık bu ite benzer iş yap
tığına dair nafıa veklletinden alınmış 
938 yılına ait ehliyet ve ticaret odası 
veıikalarınt havi kapalı zarflarını 31.8. 
938 çarşamba günü eaat 14 e kadar İs
tanbul nafıa müdürlUğtine vermeleri. 

(5098)/2926) 5425 

Kazalar~ . 
Su tesisah projesi yaphnla<ak 
Osmancık Belediye Riyasetinden : 
Kazamıza isale edilecek Gemici ve 

Esğiköy sularının projeleriyle evrak 
keşiflerinin tanzimi 17. 9. 938 günü 
11 e kadar pazarlığa konulmuştur. 

Muvakkat teminat 60 liradır. 
Eksiltme yukarıda bildirildiği gün 

ve saatte Osmancık kazasında teşek
kül edecek komisyonda yapılacaktır. 
Talip olanların tartnameıini görmek 
üzere Çorum Nafıa müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur. 5766 

Veteriner alınacak 
Ayvalık Belediye Reiıliğinden : 

(65) lira ücretli belediyenin fenni 
mezbahası veterinerliği münhaldir. 
Emekli veterinerlerimizden talip o -
!anların veııaiki ile mllracaatlarr. Ha
riçten talip vukuunda harcirah veril· 
mez. 5480 

Elektrik tesisatı 
Ezine Belediye Riyasetinden: 

Cinsi Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

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

1 - Yukarıda muhammen bedeli vt. 
muvakkat teminat miktarı yazılı Ezi· 
ne elektrik tesisatı işine talip çıkma· 
dığından 6. 8. 938 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle ve kapalı zarf uıu· 
liyle tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 25. 8. 938 perşembe gii· 
nü saat 10 da Ezine belediye daire• 
sinde encümen huzurunda yapılacalc· 
tır. 

3 - !steklller fenni ıartnametıini 
ve yeni hususi tartnameıini htanbı.ıl 
belediyeıi heyeti fenniye müdürli.İ" 
ğünden 185 kuruş mukabilinde alabi· 
lirler ve aynı dairede bu işe ait platl 
ve haritaları görebilirler. 

4 - Teklif mektuplarının ihaledetl 
bir aaat evel eneli.mene makbuz muk8" 
bilinde verilmeai ve poıta ile gönde
rilecek teklif mektuplarının da ıneı· 
kQr ııaate kadar yetiştirilmiş 01rnas1 

şarttır. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanıl' 
nun 2-3 üncü maddelerinde yazılı ve
aaikle birlikte ihaleden bir saat e~eJ 
müracaatları ilan olunur. 5578 



17 - 8 - 1938 

Kü~ük hikaye : -
·Telefon 

Sıcak bir yaz güniydi. Oturuyor
duın. Birdenbire kapı açıldı ve arka
daşım Şevket, sıcağa rağmen acele h~
teketlerle içeriye girdi. "Mer~aba., bı
le demeden kendini bir koltuga attı. 

Derin derin nefes alıyor, bir taraf
tan da terini siliyordu. Bir müddet 
Bonra, düdük gibi ince sesiyle lakırdı
Ya başladı : 

- Sorma başıma gelenleri ..... 
- Hayır ola, telaşına, hiddetine se-

bep ne ? •• 
- Telefon ... 
- Telefon mu? Acaip ... 
"Sen ne anlarsın?,, der gibi ters ters 

Yüzüme baktıktan sonra masanın üze
rindeki paketten bir sigara alıp yaktı. 
:Sen de dinlemiye huırlandım. An
latnııya başladı : 

- Biliyor sunya ... Yat yirmi dördü 
buldu, fakat biz hala bir baltaya sap o
lamadık. Ailemin kalabalık olduğunu 
da biliyorsun. Babam mırın kırın et
nıiye başladı. Nihayet bir gün beni 
karşısına aldı. "Oğlum, dedi, artık ço
tuk değilsin, 24 yaşına bastın. Fakat 
?~la işsiz güçsüz dolafıyor, geçinmek 
ıçın benim elime bakıyorsun. Ev kala
balık. Geçim zor... Senden eve Ya.1"
~ıın etmeni istiyecek değilim. A.ıa, ço
ga bakmayıp bir if tutsan, ~iç ol~az
aa kendi cep harçlığını temın etmıt o
lursun. 

O gUne kadar ekmek elden, su göl
~e~ geçinip gidiyordum. Ba~m ·.bu 
ltınıatuma bcnziyen sözlerı uzerıne 
diişUndUm ve harekete geçtim. Yap
llladıfım iş kalmadı. Bir demir tilcca
rının yanında katiplikten tut da, tulu
~t ltunıpanyasında aktörlUğe kadar .• 

akat hunlarda ya ben dikif tuttura
!lı.ıyordum yahut da iııı benim karnımı 
do ' " Yutamıyordu. 

1 Günün birinde bizim Ahmet'e rast
itdıın ve dertlerimi ona söyledim. 
~'Yahu dedi, sen atılgan bir çocuksun. 
a~eJ koınisyoncu ol. Oturduğun yerde 

'ktan para kazanırsın. 
p l'eıtlif pek fena değildi. Ufak bir a
h~tırnan tuttum. İatanbul'a giderek 
,a kaç firmanın acentalığını aldım. 
rı tıı:ı~rın i!rinde otomatik fare kapa· 

1nd · · · rı an elektrikle işliyen et makınesı-
e ~d d ll'-.ıc a.r her cins efya satanlar var ı. 

ili at bana asıl kar getirecek olan, ha
n iu kapıların "küt" diye kapanması· a illa . 
iti nı olmıya mahsus dalavereli ma-
~ı:ı~erJe kilitler varya, işte onlardı. 
ard ra'da inşaat çok olduğu için bun· 
lıfll.an epey satacağımı Umit ediyor-

0 f' ın1 ir ırrnanın da 1stanbul'da umu 
eı "ekili vardı ve 11k sık Ankara'ya 

erek · y 1 !l ışleri kontrol ediyordu. aş. ı 
u8 

1
' kalantür bir zattı ve bilhassa ış 

rıUsunda gayet ciddi idi. Bütün u-
•ğı ı . ~rd ına rağmen o adamdan çek nı
uırı 

. l\rtık. ı· f' t 
•steı . e ıınde içi kataloglarla, ıya 

erıyıe dolu bir çanta, sabahtan ak 
ıracıa.ka~~r _sürtüp duruyordu~ ~u 
ttt· 'ltıuhım bir nok&an kcndını hıs-

ırdi. l' k .. 
iı:ı b~ • elcfon ... Bazan en ufa ı~ 
a1ıut tlc Ya u.ı:un müddet yürümek. 
Clt da taksi veya otobüs masrafı et· 
~cll'lec;buriyetinde kalıyordum. 

llll, re uzatmıyalım, bir telefon al· 
ba ~lcat bUtün felaket de ondan ıon· 
J adı. Malrineyi evime kurdukla· 
~n ··~ tzı b. •. gece yarısından ıtt • 

l)-'a b1~1m zil ufak fasılalarla çal • 
it h ctşladı. lier seferinde ya sarhoş 
Ut ~Vi.~d~, ?a kaba bir hizmetçi, ya· 

cu •ınırlı bir kadın afağı yukarı 
....._ flıleyi tekrarlıyord~ : 

..... de · ön 
ttlrı ...... numaraya bir taksı e · 
Ött~ 

e uyku sersemliğiyle kavrıyama-

Yazan: Nermin T. 

dım sonradan işi çaktım. Bizim numa
ra ~skiden bir taksi merkezininmiş. . . 
Neyse, güç halle sabahı ettım ve erte-
si gün numarayı değiştirtt.im. . 

On beş gün kadar bir mlıddet sakın 
geçti. "Rahata kavuştuk,, diyordum. 
Keyfim yerindeydi doğrusu .... 

Fakat bu da çok sürmedi. Bu sefer 
kalın kalın erkek sesleri telefona mu
sallat oldu. Muhavere formülü aynı, 
fakat mev.ıu başkaydı : 

- Allo; Silhcyli ... Senmisin canım? 
- Hayır, ben Şevket ... 
Bir kahkaha, çünkü sesimin inceli

ğiyle isim tezat teşkil ediyor, sonra : 
- Dargın mıyıı: ayol ... Beni tanıya

madın galiba ... Ekrem, Ekrem yahu ... 
- Yanlışınız var. Burası "Yıldırım,, 

komh;yon evi .... 
- Süheyla, numarayı bırak ... 

- Yanlış efendim .... 

-Canım, ne diye beni üzüyoraun ... 
Vall~hi göreceğim geldi. 

Vesaire ... vesaire .... 
Gene tahkikata giriştim ve öğren

dim ki bu numara da SilheyJa isminde 
hafifçe bir kadına aitmiJ. Fakat hemen 
bo' numara da bulmak imkAm yoktu. 
Biraz: beklememi söylediler. İster is
temez rahatsızlığa katlanmıya karar 
verdim. 

Gilniln birinde telefon gene ~ldı : 
- Allo ... Süheylacığım ... 

- Yanlı!J efendim. .. 
- Kafir ... Şakayı da ne çok aever-

sin .... 1stanbul'dan yeni geldim. Akşam 
saat 8 de sana uğrıyacağım. 
_Burası .... sokağı, No .... . 
_Ya .... taşındın demek ... .. 

- ? • • . • • • 
_ Şöyle hafif tertip içer, güzel bır 

alem yaparız .. 
- r •••••• 
Hayretim söz söylemiye mani old~. 

Zaten adamca~ız da fazla beklemedı, 
mesut ve memnun telefonu kapadı. 

Kendi kendime; "Ne yapayım: .. de· 
dim, herif gelip de karşısında ~ır er
kek olduğunu görünce yanlışlıgı an-
lar ve gider ... 

Sonra da, sahilden randevunu~ mu
hatabı benmişim gibi, hafif tertip he
yecan duyarak saat 8 i beklemlye baş
ladım. Nihayet kap~ ~alındı. Açtım. 
Karşıma kim çıksa ıyı ? • • 

. . Kale marka kapı kılldl ve sa-
Bızım k.1. b a 

. firmasının umumi ve ı ı ve an 
ıre "ddı"yetten dem vuran mahut boyuna cı 

zat . • • · d geliyo-
ş . d' telefon idaresın en 
ım ı · d" Artık 
Abonmanı iptal ettır ım. . . 

rum. · ·ı ıı:lerı 
tobUsle veya taksı ı e, ,. yaya, o . 

"tifahen" idare edeceğım. , • 

.. 
5 

6 

~ 

8 
C) 

D 
.. kii çapraz kelimelerin 
un • kli 

)ıalledilmış şc 

ULUS -9 -

c::::::::~::~::~::~::~:::::::::::::ı . 
(HA VA SEFERLERi) 

Ankara • latanbul araamda 

Pazardan mada her &Ün : 

Ye,ilköy'den hareket 8.30 
Ankara'dan hareket 8.30 
Ankara' dan 
cumartesi ıünleri 16.00 

Nöbetçi Eczanler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı: 

: Halk ve Sakar7a eczaneleri 
: Eie ve Çankaya " 
: Sebat ve Yeniljebir ., 

Çarşamba 
Perıembe 
Cuma: 

: lıtanbul eczanesi 
: Merkea 
: Ankara ,. 

Cumarteıl : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yaniın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, ıehir: (1023-1024). - Şehirlerara

ıı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
lnza memurlutu (1846). - Meaajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Takıl telefon 
numaraları: ~incirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpazarı civarı: 

(2806, 3259). - Yeniııehir, Havuzbaşı, 

Bizim takıi: (2323) -·Havuzbaıı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik takıl: (2333) 
- Çankırı caddesi, Uluı takıi: (1291). 

Otobüalerin ilkveıon 

aeferleri 

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

Sabah 
tık 

ıefer 
6.45 
7.15 

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

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

Ulus M. dan Kec;iören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 

Ulus M. dan Etlik'o 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 

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

Cebeci'den Aı. fabl.ra 7.00 
As. fabL dan Cebeci'ye -.-
Yeniıehir'den Ulus M. na 7.00 
Uluı M. dan Yeni5ehir'e 7.10 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 

Akıam 
Son 
ıefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

§ 1:1. Meydanıyle lltasyon araıında her 
beı dakikada bir sefer olup tren &a· 
mantarı seferler daha ııkur. 

§ U. Meydanıylo Yeniıehlr, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar va&att her beı dakika
da: saat 20 den 21 e kadar her ondaki· 
kada; saat 7 den 8 e vo 21 den 23 e 
kadar her ıs. ~O ve 30 dakikada bir 
muntasam seferler vardır. 

§ Akıamları Ul11.1 Meydanı'ndan ıııat 23 
deki son ıeferlerle bunların Ulus me7-
danı'na dönUılori slnemalann daiıhı 
saatlerine tibidirler. 

Teahhiltlü 111 e'kadardır. 
Poıta aut 19 a kadar htanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

P o ata 

Haydarpaıa'ya : 

Saatleri 

Her sabah 8.20. Her 
akıam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
şembe, Cumartesi 
Toroı sürat.) 

Tren Saatleri 

Samsun hattına 

Diyarbakır hattı : 
Zonguldak hatU : 

Hcrırün D.S5 (Kayse
ri, Sıvas, Amaıya bu 
hat üzerindedir.) 

HeriÜn 9.35 
15.00 

Kırıkkale'ye rayotobilı ,, 16.05 

Giindelik: 

Hicri - 1357 
Cemazil'ihir: 20 

S, D. 
Giine3: 5 10 

Rumi - 1354 
Aiuıtoı: 4 

S. D. 
.Akşam: 19 06 

Mahkemel-er 

Ahmak adamlar1 
zeki yapabilmek 

kabil midir? 

Bunu başkası değil 

Japonya 
kabinesi 

Doktor Voronof i lôn ediyor ! 
.... t ... 
Bir maymunun guddesini 

aşılıyarak ahmok bir adami 

zeki yapabileceğini söylüyor 

Milli sel erberlik 
tedbirleri ahnıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 
di ve diplomatik mesaisine katiyen 
zaafa kapılmaksızın devama karar ver· 
mi~ olduğunu bildirmektedir. Kabine. 
Hankeu'yu ilk hedef ittihaz etmek su
retiyle yeni bir Çin vücude getirmiye 
de azmetmiştir. 

Yazan: Rober London 1-< -----

Hayvani aşıların harikaları hak-
kındaki keşifleri bütün dünyaca 
malum olan doktor Serj Voronof bir 
hayli müddetten beri' köşesinde ses
siz ve sadasız çalışmaktaydı. Pro
f esör, evinde laboratuvarlar.iyle ki
tapları arasında bütün zamanını ye
ni araştırmalar~ ve yirmi senelik 
ç:ılışmaları netice inde elde etmi§ 
olduğu neticeleri tekemmül ettir
miye hasretmişti. 

Profesör bugün tetebbularının ve 
zengin çalışmalarının semerelerini 
ortaya koymıya muvafakat etmiş
tir: Kendisi ilk keşiflerinin yani 
hayvani guddelerin bilhassa may
mun guddelerinin insan üzerine a
şılanması esası üzerinde tetkikle
rine devam ederek dünyamızı dol· 
duran dar alınlı, kekeme ve garip 
tavırlı hebennekaları tedavinin ça
resini bulmuştur. Mütereddi bir a
dam üzerinde maymunun tiroid guq
desini aşılıyarak onu tenebbüt et
mekten kurtarıyor ve insanlığa he
diye ediyor. lıte Paria'teki villa· 
aında bizi kabul eden doktor bu ye· 
n.i muvaffakiyetlerini §öyle anlat
mıştır: 

-Tiroid guddesinin gerek bün-
yemizin umumi tasarrufunda, gerek 
bilhassa dimağ üzerinde oynadığı 

hayati rol meçhulünüz değildir: 
Tiroıd tuddesinden mahrum edilin· 
ce, .zeki bir köpek bir gün içinde 
ahmaklaıtır ve adeti gıdaaını etra
fındaki djğer curadan tefrik edemi
yccek hale gelir. Boia.z uru gibi ba
.zı haatalıklar halinde tiroid &uddcsi
nin çıkarılması ic:ap edince doktor 
bu guddenin en çok üçte ikisini al
mak mecburiyetinde kalır. Aksi 
halde ha.tayı tam bir ahmak haline 
getirmesi mümkündür. Şu halde 'ie· 
kanın bu tiroid guddesinin itlcme
sine bağlı olduğu milbal!gasızca 
söylenebilir, 

Daha doğuştan tiroid guddelerin
den mahrum olan veya bu guddeleri 
kUi derecede iyi işlcrniyen çocuk· 
lar, on yaşına gelinciye kadar bir 
kelime söylemekten aciz kalacak 
zekadan mahrum olurlar. Ekseriya 
bu gibiler hayatlarının sonuna ka· 
dar ahmak kalırlar. 1ıte benim me
todum bu hastalığı mükemmelen te
davi etmektedir. Hastama antropoid 
bir maymunun veya hatta normal · 
bir adamın tiroid guddesini a~ılıyo
run:ı. 

Ameliyat çok basittir. Tfroid 
guddesi boğazın önünde, karotid 
damrının yanında bulunur. Ameli· 
yat, vericiden guddenin bir kısmını 
çıkararak hastanın guddeai üzerine 
dikmekten ibarettir. Bu ameliyatı 
iki doktor birden yapar: Biri vcri.

çocuğunun boş duran gudde yerine 
yerleştirdim. 

Pek nitamam olan bu a~ı çocu
ğun bir miktar inkişafına hizmet 
etti. lki senede boyu 12 santimetre 
büyüdü. 

Zeka hususunda da salah husule 
geriyordu, fakat pek yavaş, harici 
manzarsı aşağı yukarı aynı kalıyor

du. 
Nihayet elime bir şempanze ge

çince, ilk ameliyattan iki buçuk se
ne sonra, hastamı tekrar 4 haziran 
1918 de kendi laboratuvarımda ame
liyat ettim. Profesör Hobbs'la kar
deşim doktor Jorj Voronof bana 
yardım ediyorlardı. Bu sefer may· 
munun bUtiln troid guddesi aşıda 
kullanıldı. Müdahalenin tesırını 

müşahede etmek maksadiyle hastam 
için Kolej de Frans'ın fizyolojik is
tasyonunda bir oda hazırlattım ve 
orada bir seneden fazla muhafaza 
ettim • 
Hastanın metabolizminde, neşvü

ncmasında, zihni vaziyetinde husu· 
le gelen değitiklikler harikulade 
oldu. Aşıdan dört ay sonra Jorj P •• 
Parist'e yalnız başına dolaşmıya ve 
fransızca ders almıya başladı. 

On bir ay sonra benden ayrıldığı 
zaman kendisinde zeki ve normal 
bir delikanlı hali vardı. Maymunun 
gudde&i hakiki bir mucize yarat
mıftı. Bütün hamakat al!metler.i 
kaybolmuştu. Boy 22 aantim uza
mııtı, OkuınU yazmak ö&rendi ve 
dikkate değer bir zokl gö.terdi. 

Bir kilçilk biaküvi fabrikur.nı it
Jetcn ailesinin yanına döndükten 
aonra onlara yardıma başladı ve o 
zamandanberi bu güç vazifesine 
muntuaman devam etti. Şimdi Jorj 
P ... 42 yaıındadır. Yüzü zeki ve cid
di bir adam yilzUdilr. Boyu 171 san
timdir. Büyük bir faaliyetle çahıır 
ve boş zamanlarında piyano çalar. 

Bir başka vaka 

Japonya manen ı·c maddeten 
ıelılikc kar§ısında 

Tokyo, 16 a.a. - Bugün Çin harbı 
için yeni milli seferberlik tedbirleri 
alınmıştır. Öğleden sonra yapılan ka· 
bine içtimaını müteakip kabinenin, 
japonya'nm manen ve maddeten teh
like karşrı;ında bulunduğunu ilan et
miye karar verdiği resmen bildirilmif· 
tir. 

Japon bombardımanları 
Şanghay, 16 a.a. - Hanku'dan bil

dirildiğine göre, dokuz tayyarelik 
muhtelif japon hava filoları, bugün 
öğleye doğru, yüksek bir irtifadan 
Kanyang ve Vuçang'ı bombardıman 
etmişlerdir. Kanyang'daki hasarın 

fazlaca olduğu sanılmaktadır. 

Çirıliler Fuyang' a girdiler 

Hankeo, 16 a.a. - Santral Ni..yuz a
jansına bildirildiğine göre, Çin kıtala
rı Fuyang'a girmişler, nızamı iade ey
lemişler ve mevzilerini tahkim etmiş
lerdir. Ordunun kuvayi külliyesi 
Hangçeu'ya ilerlemektedir. 

Lon'dra japorı 3efareti önün
de bir hiidise 

Londra, 16 a.a. - "China C~n 
Committee,. idaresi japon mallarına 
boykotaj yapılrnaımı talebetmek )Sin 
japon ıefareti önünde bir nilmayifle 
Hayd parkta bir içtima tertip etmit· 
tir. Japon ataşemiliteri tertip heye
tinden Mi11 Heridon Jona'un eJ.lerin
den Japonya aleyhindeki riaaleleri 
kaparak parçalamıştır. Polis mer.kezi
ne götürülen binbaşı Takahaşi sefaret 
baş katibinin müdahalesi üzerine &er· 
best bırakılmıştır. 

~· 111 Okuya<ağınız kiliblar .. ,.!:. - -- -E Nasuhi Baydar'ın ~ 
= = İşte sirc bir batka vaka. J can D... : : 

isminde bir kız. Kızamık neticesi = Tercümeleri 
tiroid guddesi kötürümleşmiştir. O- E 
nu laboratuvarımda 7 ilkklnun 1918 : • 
de ameliyat ettim, Boyu 112 santi- : 
metreydi. Tam bir ahmak tipi. E • -Maymunum yoktu. Elime geçirdi- :_ • 
ğlm yegane şempanzeyi jorj P ... 'yi 
aşılamak iırin kullanmıştım. E • 

Annesine müracaata karar ver- -
dim. Evelkl tecrilbeme istinat ede- E • 
rck bu sefer guddenin kilçilk blr E • 
parçasını değil, bütün sol tarafını :; 
çıkardım ve iki parçaya taksim ede- ;: • 
rek kıza aşıladım. Kadına bu ameli- : • 
yatın hiç bir zararı olmadı. : 

Taiı 

Kırmızı Zanbak 

Ojeni Grande 

Bilinmiyen insan 

San Mikele'in Kitabı 

Levis ve fren 

Evlilik ve Ötesi 

Cihan Şampiyonları 

Esrarsız Hayat 

-----------------------------------------Sığıntı E 
ciyi, diğeri hastayı ameliyat eder, 
bu suretle guddenin nakli bir iki 
dakika is.inde tamamlanmış olur. 

Çubuk Sulh Hukuk Mahkemeıin - j • 
den: 1 lk ameliyatım 

Bugün 35 yaşında olan kız 142 : • 
santimetre boyundadır, artık ahmak : 
değildir, zekl derecesi muhitiyle : • 
mütenasiptir. Ne~eli ve canlıdır, : • 
mükemmel bir hafızaya sahip pu- : 
lunmaktadır. _ 

-Hayat; sen ne güzelsin : -
Çubuk nüfus memuru vekili ve 

Ravlu nahiyesi nüfus memuru sabıkı 
olup Kalecik kazasının Konur nahi
yesi nUfus memuru iken l§inden çıka
rılan Cevdet Atalay'ın Çubuk hazine
sine izafeten m lmUdürlUğU aleyhine 
.açtığı borçtan kurtulma d!vasının 

duru§lllalarına gelmem .iş ve dba o
lunan duruşmanın devamını taleple 
davacıya gıyap kararı tebliğini iste
miş olmakla ıon olarak Ankara'da 
Demirfırka mahallesinde 15 sayılı 

evde oturan divacı ,Cevdet Atalay'ın 
h len ikametgahının meçhul bulun
ması hasebiyle verilen gıyap kararı
nın i}anen tebliğine karar verilrnit ve 
bu baptaki duruşrna 2. 9. 938 cuma 
i:Ün\i saat 14 de bırakılmı§ oldu~un
dan muayyen &ün ve saatte Çubuk 
Sulh Hukuk mahkemesinde huır bu
lunmadığı takdirde mahkemeye kabul 
olunmıyaçaf ı teblirıt makamına ka
im olmak U.cre il&n olunur. 

İşte es eski ameliyatlarımdan bi· 
tinin hikiyeıi ı • 

Jorj P ... ismindeki hasta daha 20 
yaşındayken aile•i tarafından teda
vim altına konulmuıtu. Ameliyattan 
evet aldırdığım fotoğraflarının da 
iÖıterdiği iibi doğuıtan aptaldı. 
20 yaşın~ayken boyu 105 santimet· 
re, yani yedi Yl§mda bir çocuğun 
boyu idi. ~i§ma.n, fi§kin yanaklı, 
.eyrck nçhydı ve boynu omuslan9 

na bıtmııtr. Mctabolizm % S2 ual~ 
mış.tı, zekl sıfırdı, Elinde kaır pu· 
mağı olduğunu bilmiyor, güçlükle 
bir iki kelime telaffuz ediyor, hiç 
bir tcYe aklı e~iyordu, 

Bu genci 4 ilkkanun 1915 te la
boratuvarnnda ameliyat ettim. Fa
kat o zaman, harbin bqlangıcJnda. 
maymW\larım yoktu. 

Bu gencin çok ırekl olan anneai 
tlroid gudde.inin bir kıammı socu. 
ğuna vermiye razı oldu. Ameliyatı 
yaptım. Fakat çocufa :ıekl qılar· 
ken anneW\i aptalhfa mahkOm et• 
mek korku5iyle kadının guddeeinin 
P.ek kUçUık bir pars-1nı çıkararak 

(telif) --- = Bunlardan da anlaşıldığı gibi aşı : • insanlığın Hali : 
usulil tıbba yeni ufuklar açmakta- - : 

dır. Tiroid guddesinin nakli yalnız =-= Akba'dan Ye her k"ıfaL.ı'.a ... § 
daha doğuşlarında bundan mahrum _ il\ H1'1 -
olanlara münhasır kalmamalıdır. ':i1tllllllll = 
Zamanla~ hayati kudretlerinin azal- araylnll llllllllllr"' 
dığını gerenler de bu tedaviden is-
tifade edebilirler. Bilindi~! gibi bir 
adamın •iroid guddeai 28 gram ka
dar gelir. Bir ihtiyarın guddesi ise 
U gramdan fasla çekmez. 

Bunun netlc;ui olarak bedeni ve 
zihni kuvct azalır: BUtUn bunlar a· 
tıdan aonra kaybolur. Aulmış faa
liyetler eaki keaafetlerini iktisap 
eder, uyuşukluğun y"erinf faaliyet 
alır ve adam normal hayatına dö
ner. 

A9ı uaulU bana llkönce tahmin et
mediğim neticeler elde etmek imki· 
nmı vennittlr. 
İnaan vücudunda böbrekilatU de

.1?Ue~ bir gudde vardır ki, uzviyet 
uzerınde oynadığı rol hayattdir. Bu 
guddenin ifru ettiği adrenalin kal· 
bin intisamla itlemcsinde rol oynar. 
Ge.hç ve ııhatU adamın kalbi daki

kada ?O Ut 7 5 defa vurur ki kanm 

deveranını temin için bu miktar lü
zumludur. Fakat, insan ihtiyarla· 
d.ıkça, kal~in çarpmaları seyrekle· 
ıır, hem bırçok uzvi rahatsızlıklara 
sebebiyet verir. Bu rahat&ızlıklara 
karşı şimdi kökten bir çare vardır: 
Sebebin izalesi. 

BöbrckUstU guddesinin nakli de 
herhangi diğer bir ~ud<ledcn daha 
gilç değildir. O da aynı neticeleri 
verir. Bu tatbiklerde kullanılan 
gudde herhangi bir antropoid may· 
mundan alınır. 

Böbreküstü guddesinin aşılanma
sı kalbin zıifına karşı en emin çare
dir. Aşıdan sonra kalp normal e
k.ilde çalışmıya başlar ve fonk:.iyo
neı rahatsızlıklar kesilir, 

Bu neticeler tıbbi tedavi imkAn· 
larının sahasını mühim bil" nisbette 
genişletmektedir. 
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Mi!lt Müdafaa BakonlıQı 

Benzin aflnacak 

ı sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle teminat ve 

1 teklif mektuplarım ihale gününde en 
geç bir saat eveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

M. M. Vekaleti Sabo Alına Ko.: 
1) 600 ton 77 oktanlık benzin kapa

lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 153.000 

(yüz elli üç bin) lira olup ilk teminat 
parası 8900 liradır. 

3) İhalesi 31 auğstos 938 çarşamba 
günü saat 12 dedir. 

4) Şartnamesini 765 kuruş mukabi
linde M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınabilir. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lif mektuplarxm ihale gününde en 
geç bir saat eveline kadar M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(2963) 5586 

Mendil bezi alınacak 
M. M. VekaJetı .;,atın AJma h.o.: 

1 - Beher metresine tahmin edi
len fiyatı (60) altmış kuruş olan 9500 
metresi beyaz ve 9500 metresi baki 
renkte mendil bezi kapalı zarf usuliy
le münakasaya konulmuştur 

2 - İhalesi 6 eyllıl 938 salı günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (855) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M .V. satın alma komisyo
nundan alınır 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M M . V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(3046) 5605 

DiJ ronfgeni alınacak 
M. M. V ckaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1) Bir adet diş rontkem ile ünit a

çık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 27 50 lira 

olu ilk teminat parası 206 lira 25 ku
ruştur. 

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

4) Eksiltmiye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve as
atında M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmalarr. (2212) 4280 

Pijamalık bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Sahn Alma Ko.: 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (27) yirmı yedi kuruş olan 
27240 metre pijamalık bez kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 3 eylw 938 cumartesi 
günü saat 11 dedir . 

3 - İlk teminatı (551) lira 61 ku
ruştur. 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M M. V. satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(3047) 5606 

Muhtelif inşaat yaphrılacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis

yonundan : 
1 - Ankara'da Cebeci hastanesinde 

yaptırılacak su deposu, poliklinik 
kanalizasyon ve kömürlük inşaatına 

eksiltme günü istekli çıkmadığından 
yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın heyeti umumiye
sinin keşif bedeli altmış bin, otuz li
ra yirmi iki kuruştur. 

3 - Eksiltme 5 eylfıl 938 pazartesi 
günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 4251 lira 52 kuruş 
olup şartname, keşif ve sair evrak 
300 kuruş mukabilinde Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhitlik vesikası ile birlikte tek
lif mektuplarını eksiltme saatmdan 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(3118) 5737 

Yazlık elbise ahnacak 
M. M. Vekaleti Sahn Alma Komis

yonundan : 
1 - 3000 takım dikilmiş yazlık el

bise kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 18.450 
(on sekiz bin dört yüz elli) lira olup 
ilk teminat parası 1383 lira 75 kuruş
tur. 

3 - İhalesi 6 eylfıl 938 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

(3117) 5736 

Kııhk elbiselik kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis

yonundan : 
1 - 5000 ita 6000 metre hava rengi 

kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 21.000 
(yirmi bir bin lira) olup ilk teminat 
parası 1575 liradır. 

3 - İhalesi 5 eylul 938 cuma günü 
saat 12 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 ncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatında teklif mektupları ile temi
natlarını en geç bir saat eveline ka
dar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3116) 5735 

Dikilmiı mintan ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - 5000 adet dikilmiş mintan açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 4750 li

ra olup ilk teminat parası 356 lira 25 
kuruştur. 

3 - İhalesi 4 eyllıl 938 perşembe 
günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatında M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmalarx. 

(3115) 5734 

Duılavman cihazı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis· 

yonundan : 
1 - 50 adet duşlavman cihazının 

eksiltme günü isteklisi çıkmadığın

dan bir ay zarfında. pazarhkla satın 
alınacaktır ve pazarlığı 8 eylUl 938 
perşembe günü saat 9 da M. M. V. sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
675 liradır. 

3 - İstekliler pazarlık günü 50 li
ra 53 kuruşluk teminatları ile birlik
te M. M. V. satın alma Ko. na müra-
caat etsinler. (3100) 5732 

Ankara Levazım AmirliQi 

Pansumancı ve hasta 

bakıcı alrnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma komisyonundan: 
Harp okulu hastanesi için aşağıda 

ücret ve yapacakları işleri yazılı dört 
müstahdeme ihtiyaç vardır. İstekli
lerin okul hastanesine müracaatları. 
ücret Lira 

40 Bir erkek pansumancı 
45 Hastabakıcı kadın I. sınıf 
40 ,, ,, II. sınıf 
40 Erkek berber (3031) 5571 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sarıkamış tümen kıtaatı ve mü

essesatınm senelik ihtiyacı için 
150.000 kilo sığır eti kapalı zarf sure
tiyle ihaleye konmuştur. İhalesi 15 ey
lül 938 tarihine tesadüf eden perşem· 
be günü saat 11 de tümen satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Zarflar i
hale saatmda bir saat eveline kadar 
kabul edilir. 

2 - 150.000 kilo sığır etinin muham
men bedeli 24.000 lira muvakkat temi
natı 1800 liradır. Şartnamesi satın al
ma komisyonunda olup istiyenler her 
gün görebilirler. İstekliler belli gün 
ve saatte teminat mektup ve makbuz -
ları ve kanunun emrettiği vesika ile 
birlikte komisyona müracaatları. 

(2888) 5423 

l adet garaj yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Bedeli keşfi 76884 lira 7 5 ku

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

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

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

4 - Şartname ve keşif, planı kor 
satın alma komisyonundadır. Taliple
rin mezkur keşfi şartnamesini kor 
satın almada mesai saatında görebilir-

ler. Veya beş lira mukabilinde istiye
bilirler. 32 madde hükmüne 

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

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

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

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - Konya birlikleri ihtiyacı için 
670.000 kilo kuru ot iki evsafla eksilt
meye konmuştur. İki evsaftan hangisi 
ucuz olursa ucuz olan otun ihalesi 
yapılacaktır. 

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

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

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

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - Manisa'da tümen kıtaatiyle ha
riç garnizonlardaki kıtaat ihtiyacı 

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

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

2 - Tahmin bedeli 21400 liradu. 
Muvakkat teminatı 1605 liradır. Sade 
yağı şartnamesi her gün tümen satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 - İstekliler artırma ve eksiltme 
kanununun 2, 3 maddelerinde isteni
len vesaiki haiz olmakla teklif mek
tuplarını kanunun tarifatr dairesinde 
hazırlıyarak ihale saatından bir saat 
evel Manisa'da tümen satı nalına ko
misyonuna vermeleri. (2838) 5254 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Kars garnizonunun ihtiyacı 

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

2 - Tahmin bedeli 21,000 lira mu
vakkat teminatı 1575 liradır. İhalesi 
19. 8. 938 cuma günü saat 10 da Kars 
As. Sa. Al. Ko. binasında yapılacak· 
tır. Evsaf ve şartnamesini görmek is
tiyenlerin her gün ve ihaleye iştirak 
edeceklerin belli gün ve zamandan bir 
saat eveline kadar teklif mektuplariy· 
le ticaret vesikalarının ve temina~la
rınm vermek şartiyle komisyona mü-
racaatları. (2836) 5252 

Ekmek münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 -İzmir tayyare kıtaatının 198.000 

kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. İha
lesi 2 eylfıl 938 cuma günü saat 12 de 
!zmir'de kışlada müstahkem mevki 
satm alma komisyonunda yapılacak· 
tır. 

2 - Tahmin edilen tutarr 21780 li
ra teminatı muvakkate akçesi 1633 li
ra 50 kuruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ticaret odasında kayıtlı olduklarına 

dair vesika göstermek mecburiyetin
dedirler. Eksiltmeye iştirak edecek
ler 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddele
rinde ve şartnamesinde yazılı vesika
lariyle ve teminat ve teklif mektup
larını ihale saatmdan en az bir saat 
evet komisyona vermeleri. 

(3127) 5740 

Konalizasyon yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Sa.tın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Hava birlikleri garnizonunda 

yaptırılacak kanalizasyon işi kapalı 

zarfla eksiltmiye konulmuştur. Eksilt
mesi 25.8.938 perşembe günü saat 16 
da Eskişehir LV. amirliğinde satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bedeli keşfi 17601 lira 40 kuruş
tur. Muvakkat teminatı 1320 lira 10 

kuruştur. Keşif ve şartnamesi komis
yonda görülebilir. 

3 - İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalar ve bu gibi işlere benzer 
iş yaptıklarına dair musaddak ehliyet 
vesikalarını teminat makbuz veya 
banka mektuplariyle beraber teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını i
hale günü saat 15 şe kadar mezkur ko
misyona vermelidirler. (2934) 5428 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Komisyonundan: 
1 - İstanbul Lv. amirliğine bağlı 

mües.sesat hayvanatı için 838 ton ku
ru ot 29 ağustos 938 pazartesi günü 
saat 15 de Tophane'de İstanbul Lv. 
amirliği satm alma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 24721 lira ilk 
teminatı 1854 lira 7 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. İsteklile 
rin kanuni vesikalariyle beraber tek
lif mektuplarını ihale saatınıdan bir 
saat evet komisyona vermeleri. 

(3042) 5603 

Saman ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan: 

1 - Ankara garnizonu hayvanatı 

için 330050 kilo samanın kapalı zarf
la eksiltmesi 9 eylUl 938 saat 12 de 
Ankara Lv. amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 577 5 lira 
87 kuruş ilk teminatı 433 lira 19 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda görü
lür. E..anun1 vesikalarda bulunan tek
lif mektuplarının saat 11 e kadar ko
misyona verilmesi. (3043) 5604 

2 Hangar yaptınlacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Lev.azım Amlr-liii SMm 

Alma Komisyonmıdan: 
1 - İhale günü talip çıkını.yan İs

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

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

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 
Satın 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri hayvanatı için 230.000 kilo 
yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 8 ey
lfıl 938 saat 12 de Ankara Lv. amirli
ği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 18400 lira 
ilk teminatı 1380 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. Kanuni vesika
larda bulunan teklif mektuplarının 

saat 11 e kadar komisyona verilmesi. 
(3126) 5739 

Arpa alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Sabn 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri hayvanatı için 619.500 kilo 
arpanın kapalı zarfla eksiltmesi 12 
eylül 938 saat 12 de Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 27,877 lira 
50 kuruş ilk teminatı 2090 lira 81 ku
ruştur. Şartnamesi 139 kuruş mukabi
linde komisyondan alınabilir. Kanuni 
vesikalarda bulunan tekif mektupla
rının saat 11 e kadar komisyona ve-

Tüze Bakanhğı 

Tamirat ve bada11a iJ(eıi 

Adli:re Vekaletmden: 

Yenişehir' de vekaletler mahaı»e · 
de Temyiz mahkemesi çattSında ya 
lacak tamirat ile dahil-en yapılac 

badana işleri pazarlıkla istcldisi
ihale edilecektir. 

Pazarlık 29. 8. 938 pazartesi g·· 
saat 10 da Temyiz binasında vekal 
levazım ve daire m~dürlüğü oo:.srı')4J 
toplanan komısyonca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 77 liradır. İst 
liler şartname ve keşif cetvelini g· 
mek için her gün levazım ve d · 
müdürlüğüne ve pazarlık günü ve 
atında beş lira 78 kuruş muvakkat 
minatlariyle birlikte komisyona mü 
caat etmeleri ilan olunur. 

(3089) 564 

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

1 Orman U. M. 
1 ......... 

Bursa ve Bolu orman 

mekteplerine alınacak fal 

kayd ve kabul ~~rtlan 

Bu sene Bursa ve Bolu orman me 
teplerine müsabaka ile parasız yat 
ellişer talebe alınacaktır. Mektep 
rin tahsil müddetleri üç senedir. 
zunları ( Orman Mühendis Muavin· 
unvaniyle meslekte kullanılırlar. 
teklilerden aşağıda yazılı şartlar a 
nır: 

1 - Türkiye cürnhuriyeti tabası 
dan olmak, 

2 - Yaşı 20 den yukarı olmama 
3 - Sağlık durumu normal de 

cede, yani dil, göz, kulak ve vücudu 
da arıza ve noksanlık bulunmam 
arızalı ve dağlık yerlerde yürüy 

1 - Kapalı zarfla eksiltmesinin 
11. 8. 938 perşembe günü yapılacağı 
ilan edilen Gebze'de yeniden yaptırı
lacak iki hangar için isteklisi tarafın
dan şartname harici teklif edilen fi
yatlar muvafık görülmediğinden 

11. 8. 938 gününden itibaren bir ay 
pazarhğa bırakılmıştır. 

2 - İlk pazarlığı 19. 8. 938 cuma 
günü saat 15 de Eskişehir Lv. amirli
ğinde satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

rilmesi. (3125) 5738 

lstanbul Deniz Levazım Amirliği 
1 . ' . 

gezmeğe hayvana binmeğe bünye 
- şekkülatı müsait ve dayanıklı olma 

4 - lyi ahlaklı, hüsnühal sahibi 
geçmiş mahkumiyeti olmamak. 

3 - Bir hangarın keşif bedeli 
24526 lira 83 kuruş olup her iki han
garın keşif bedeli 49053 lira 66 kuruş

tur. Muvakkat teminatı 3679 lira 2 
kuruştur. Bu inşaata ait keşif ve şart
nameler Ankara, İstanbul ve Eskişe
hir Lv. amirlikleri satın alma komis
yonlarında ve İzmit'te askert satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

4 - Bu işe girecekler 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesaiki ve bu miktar
larda bu gibi işlere benzer iş yaptık
larına dair vesikalarını ve nafıa ve
kaletinin 938 yılı ehliyet vesikalarını 
ve teminat makbuz veya banka mek
tuplariyle birlikte pazarlık saatında 

mezkur komisyona gelmeleri. 
(3128) 5741 

Sığır eti 

Zeytin yağı alınacak 
Deniz Levaznn Sabnalma Komis. 

yonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli "32.529" 

lira "64" kuruş olan "78650" kilo zey
tinyağı, 23.8.938 tarihine rasthyan sa
lı günü saat "11.30" da kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı "2439" lira 
"73" kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan "163" kuruş mukabilin
de alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri. 

(2097/2925) 5424 

ah nacak 
Ankara Levazrm Amirliği Sabn Alma Komisyonundan : 

Miktarı 

Kilo 
146,000 

Cinsi 

Sığır eti 

Tahmin bedeli 
L. K. 

27740 00 

!Ik teminat 
L. K. 

2080 50 

1 - Hozat garnizon birlikleri için miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk 
teminatı yukarıda yazılı 146.000 kilo sığır eti Elazığ, satın alma komisyo
nunda 2 eylfıl 938 cuma günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesiyle alına
caktır. 

2 - Şartnamesi salı perşembe günleri adı geçen komisyonda görülecek
tir. İsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine hazır
hyacakları teklif mektuplarım makbuz mukabilinde komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de mezkur gün ve saatte komisyana müracaatlar. 

(3130) 5743 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan 

Miktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminat 
Kilo L. K. L. K. 

282875 Sığır eti 50917 50 3818 13 

1 - Elazığ merkezi için miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı 

yukarxda yazılı 282875 kilo sığır eti Elazığ satın alma komisyonunca 2 ey
HH 938 cuma günü saat 9 da kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı, perşembe günleri adı geçen komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin eksiltme günü saat 8 e katar kanun ve şartnamesine ha
zırhyacakları tekif mektuplarını makbuz mumakilinde vermeleri ve kendi
lerinin de mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlar. 

(3131) 5744 

Sığır eti ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Alma Komisyonundan : 

Miktarı 

Kilo 
209875 

Cinsi 

Sığır eti 

Tahmin bedeli 
L. K. 

37777 50 

llk teminat 
L. K. 

2833 32 

1 - Malatya birlikleri için miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı 
yukarıda yazılı 209875 kilo sığır eti Elazığ satın alma komisyonunda 2 
eylUl 938 cuma günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi sah, perşembe, cumartesi adı geçe komisyonda görüle
bilecektir. İsteklilerin eksiltme günü saat 10 a kadar kanun ve şartname
sine hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona 
vermeleri. Ve kendilerinin de mezkOr gün ve saatte komisyona müracaat-
ları .(3129) 5742 

5 - Orta mektebi bitirmiş bulı.ı 

mak. 
6 - Bu şartları haiz olanlar Bu 

ve Bolu'da mektep müdürlükleri 
diğer yerler için 7 nci maddede isi 
)eri yazılı Orman Başmüdürlükled 
verecekleri dilekçelere: 

A) Nüfus cüzdanı, asıl veya t 
dikli sureti, 

B) Üçüncü maddede yazılı sağl 
durumlarını bildirir tam teeşekkiil 
hastanelerden veya bu hastanele! 
bulunmadıkları yerlerde bükü 
doktorlarından alacakları tasdikli ' 
poru (tam teşekküllü hastane olıı1 
yan yerlerden kabul edilecek istelc 
!erin kayıtları imtihanı kazandıkt 
sonra mektepçe yaptırılacak muaye 
neticesine kadar esaslandırılmaz 
bu muayenede yazılı evsaf kendisi 
de bulunmıyanlar mektebe alınma:t 

C) Çiçek aşısı vesikası, 
D) Dördüncü maddedeki yazı 

göre belediye veya polis merkezi 
tarafından tanzim ve tasdik edile' 
hüsnühal mazbatası, 

E) Orta mektep şahadetnamesiıı 
asıl veya tasdikli örneği, 

F) 6 X 9 ebadında 6 fotoğraf, 
bağlamalıdır. 

7 - Müsabaka imtihanına girect 
lerin namzetlik kayıtları ıs ağus1 

1938 tarihinden başlıyarak 15 e'! 
1938 akşamına kadar Bursa ve J3C 
için Orman mekteplerinde, diğer f. 
ler için Ankara, İstanbul, Edirne, 
mir, Antalya, Adana, Diyarbakır, 
lazığ, Kars, Trabzon, Samsun, Kas 
monu, Konya, Eskişehir Orman "J3f 
müdürlüklerinde yapılacaktır. 

Noksan evrak getiren ve gönder' 
lere müracaat etmemiş nazariyle 
kılır. 

8 - İmtihan 16 eylill 1938 cuma 
nü Bursa ve Bolu orman mekter 
riyle 7 inci maddede isimleri yıı 
vilayetlerde saat 14 ila 18 e kadar 
vam etmek üzere orta mekteplerde 
kutulan riyaziye ve Bioloji derf 
rinden yapılacaktır. 

Muayyen gün ve saatte imtibll 
bulunmıyanlar müsabaka harici IJI 
kılır. 

9 - Yukarıda yazılı şartları ~ 
olanlar, müsabaka imtihanı netice~ 
de muvaffak olarak mektebe ahrı 
lan takdirde tahsil esnasında me1'1 

terkettikleri veya bitirdikten s~ 
tayin olunduklarr vazifeye gititle 
leri halde mektebin yapmış old 
masrafları ödiyeceklerine dair ıce~ 
terine verilecek nümuneye göre 
terlikten tasdikli bir taahhüt se11 

vereceklerdir. Bu senedi getirıııİ) 
terin mektebe devamlarına mii51 

edilmez. 
10 - İmtihan neticesi Bursa orf 

mektebi müdürlüğü tarafından 3~ 
IUl 1938 tarihinde Ulus, Cümbı.t!1 

Tan, Akşam, Son Posta gazetelt 
le ilan edilecek ve ayrıca imtihıı11~ 
pılacak vilayetlere de bildiriJece 

(2955) 5 
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17 - 8 - 1938 

Devlet Hava Yolları 

Benzin satln olanacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü· 

diirlüğünden : 
.ı - İdarenin Ankara, Yeşilköy, lz· 

rnır, Adana ve Konya meydanlarına 
teslim edilmek Uzere (160) ton tay
yare (30) ton otomobil benzini talip 
ıuhur etmediğinden yeniden kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Muhammen bedel: 
Teslim yerlerine göre hesap edilen 

mecmu muhammen bedeli 5480 lira· 
dır. 

3 - Eksiltme 2 eylul 1938 cuma 
1Ünü ıııaat 11 de devlet hava yolları 
ımum müdürlük binasında yapılacak· 
ır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin e~silt· 
rne ~artnamesinin 4 ncü maddesınde· 
ki vasıfları haiz olması lazımdır. 

5 - İsteklilerin (3954) liralık mu· 
Vakkat teminat mektupları ve diğer 
belgeleriyle birlikte mukavele _ve 
§artnamede yazılı teslim yerler:n~ 
göre tesbit edilmiş fiyat tekliflerını 
havi kapalı zarfları eksiltme saatın· 
dan bir saat eveline kadar Ankara'da 
Çimento fabrikası karşısında tay~are 
meydanındaki umum müdürlük bına-

k . o 
ıında toplanacak satın alma omısy • 
nuna tevdi etmeleri ilan olunur. 

(3153) 5749 

Kamyon ve otobüs 

lôstikleri ahnacak 
Devlet Demiryolları Satm Alma 

t<omisyonundan : . 
Muhammen bedeli 23500 lıra olan 

250 adet iç ve 250 adet dış kamyon ve 
otobüs lastiği 31-8-938 çarşamba günü 
saat 11.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alına· 
<:aktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1762.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
~ayin ettiği vesikaları ve. naf:a _müte
ahhitlik · · ·"11 '1t rıı1l ayıır 
gün saat 10.30 a kadar komisyon re· 
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden Haydarpa· 
S..i d a t l!GCJJ ul • ~ 

ğıtrJacaktır. (3071) 

ua· 

5678 

Deri palto allnacak 
tcı: D. D. Y otları Satın Alına Komisyo -

taundan: 
ağl Muhammen bedeli 21950 lira olan 
kiil ıooo adet deri palto 31-8-1938 çar§am· 
lef ba gilnü ıııaat 11 de kapalı zarf usulü 
ütı" İle Ankarada idare binasında satın a-
li r lınacaktır. . 
ol~ Bu işe girmek istiyenlerın 1646,25 
tel< liralık muvakkat teminat ile kanunun 
ıkt tayin ettiği vesikaları ve. naf ı_a .mUte· 
ye ahhitlik vesikası ve teklıflerını ~y~ı 

gün saat 10 a kadar komisyon reıslı-
ğine vermeleri lazımdır. 

aı· Şartnameler parasız olarak Anka • 
ta'da malzeme dairesinden, Haydar
Paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 

le' 

si11 

e, 
r, 

ı:lağıtılacaktır. (3050) 5676 

iıtetmeye a~ılan istasyonlar 
I>. D. Yolları Umum Müdürlüğün· 

den: 
Sıvas Erzurum hattının Divrikten 

~onr~ ÇALTI BAGIŞTAŞ v.e _ILIÇ 
!Btasyonlarmın 17. 8. 938 tarıhınden 
ıtib ~ e Çetin· aren i şletmiye açılacagı, v 
ita · beke katar· Ya ıstasyonunda ana ıe 
ları ile buluşmak üzere Ilıç'tan Çe· 
tink . mba cuma aya'ya pazartesı çarşa , n 
cumartesi günleri Çetinkaya da . 
llıç•a çarşamba pertembe cumartcs1 
l>azar günleri birer muhtelit yolcu 
ltıuarı tahrik olunacağı muhterem 

eı< halka ilan olunur. (3175) 5761 

e 

Anka~ra ValiliOi 
• 

1 en is yeri yapt.rılacak 
Ankara Valiligvinden: li 
S ) ··ne 

t .tadyumda yaptırılacak (3 ~. 
enıs kuru . . 29 8 938 tarıhıne 

r ma ı~ı . · d 
~Stlıyan pazartesi günü saat C9) a 
~~l&yet binasında daiml encümende 
ı alesj yapılmak üzere açık eksiltıne· 
Yek 0nu!muştur. 

l<:eşif bedeli (1831) liradır. 
ltu ~U"lakkat teminat (137) lira (3

2.> 
11 

tuştur. İstekliler muvakkat temı
a at veya makbuz ile (2490) numaralı 
ttırm "h 1 kanu· tı 4 ve eksiltme ve ı a e 

??\~~da yazılı vesaikten ın!da Nafıa 
•llldürlüğünden bu işe girebilecekle-

ne d · 'htisas v . aır fenni ve ehliyet qe 1 

'iıkasr ibraz etmeleri Hl.zırndrr. 
ı. stekliler şartname 'le keşif evra· 
"'ltır h . · .. eh"r er gün Nafıa daıresınde gor 

1 ırler. ( 3041) 5602 

Tıbbi ecza ve alat altnacak 

liradan ibaret 163 kalem tıbbi ecza 
'l 30 kalem alat satın alınacaktır. 
1 e 

2 
_ Muvakat teminatı 212 lira 25 

kuruştur. . 
3 - İstekliler liste ve şartnamesı-

ULUS 

92 (iti ~izme ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

-11-

KÜÇÜK İLANLAR 
İnşaat ilônı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

. Ankara ve İstanbul srhat müdür-
nın bT 1 liiklerine müracaatla göre ı 1r er.. .. 

4 
_ İhale 29. 8. 1938 pazartesı gu-

nü aprlacağından isteklile~'in a~ı 

1 - İtfaiye müdürlüğü memur ve 
müstahdemini için yaptırılacak (92) 
çift çizme on beş gün müddetle açık 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1650) lira
dır. 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğün- Satılık : 
den: ! .... ~.~~;~···~;~~··;~~;~·~·;;···· 

.. ~ t 9 da vilayet daımt encu-
gun. e sa~·racaatları. (3062) 5612 
menıne mu 

Muhtelif inıaat yaptmlacak 
Ankara V aJiJjğinden =. . 

E . gut'taki radyo ıstasyonu bı-
tımes 1 ~ .. d 

nası önündeki ıney~an ı~.ın .ıçm e 
1 

k şose bordur, buz ınşaatı 
yapı aca • .. .. . 1 ~ ı. 9. 938 perşembe gunu ~~at.~~ vı a-

b. asında Nafıa miidurltigu oda-
yet ın . "h 

d toplanan komısyonda ı ale ya-
sın a . 1 

1 k üzere açık eksıltmeye konu -
~u;:r. Keşif bedeli 3848 lira 24 ku-

ruştur. . 
M vakkat teminatı (288) lıra (62) u . 

kuruştur. İsteklilerin muv~kkat .temı-
nat mektup veya makbuzı~l~ t~.c~~et 
odası vesikası ve Nafıa ?'1Udur.luğu~
den bu işe girebileceklerıne daır ehl.~
yet vesikası ile birlikte yfukkarıd~ so
zü geçen G. ve saatte Na ıa omısyo-

nuna gelmeleri. 
Bu işe ait şartnameyi ve k.~şfi .h.er 

Un nafıa mUdUrlilğünde gorebılır· 
fer. (3164) 5755 . . 

Kiremit ışı 
Ankara Valiliğinden : 

3 - Muvakkat teminatı (123,75) 
liradır. 

4 - Şartnamesini ve nümunesini 
görmek istiyenlerin her gün yazı iş
leri aklemine ve isteklilerin de (26) 
ağustoı; 938 cuma günü saat on buçuk
ta belediye encümenine müracaatları. 

(2984) 5496 

Alôt ve ecza ahnacak 
Ankara Belediyesinden: 
Belediye hastanesine lüzumu olan 

alat ve ecza 11 eylfıl 938 tarihine ka
dar bir ay içinde pazarlıkla satın a
lınacağından liste ve şartnamesini 

görmek istiyenlerin her gü.n yazı iş

leri kalemine ve isteklilerin de salı 

ve cuma günleri saat on buçukta be
lediye encümenine müracaatları. 

(3059) 5609 

Sahhk olomobil lastikleri 
Ankara Belediyesinden: 
Otobüs idaresi.nde bulunan 256 dış 

ve 200 adet iç lastiğe istekli çıkma
mış olmakla bunlar 11 eylfıl 938 tari
hine kadar bir ay içinde pazarhkla sa
tılacağından isteklilerin her gün cu
ma ve salı günleri saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları 

(3058) 5608 

1 - Sıvas'a 8 kilometre mesafede 
tesis edilecek çimento fabrikası ve bu 
fabrikaya ait muhtelif mebani kana
lizasyon ve yol inşaatı vahidi fiyat 
esası ile ve kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

İ'bu inşaatın muhammen keşif be
deli 1.658.069 lira 68 kuruştur • 

2 - Eksiltme evrakı, 25 lira muka-
bilinde Sümerbank inşaat şubesinden 
alınabilir. 

g - Eksiltme 26 ağustos 1938 cuma 
günü saat 12 de Ankara'da Sümer
bank umum müdürlüğünde yapıla· 
caktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
63500 liradır. 

5 - İstekliler ihale gününden en 
az bir hafta evel Sümerbank umumi 
müdürlüğüne tahriren müracaat ede
rek şimdiye kadar yapmış oldukları 
bu kabil büyük i§lere ait vesaik su· 
retlerini ve bunların bedellerini, bil
hassa hangi bankalarla muamelede 
bulunduklarını bildireceklerdir. 

Banka yapacağı maJi' ve fenni araş
tırmalar neticesine göre istekliye sö
zü geçen eksiltmeye iştirak edebilme
si için bir vesika verecektir. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarf
lar kapalı olarak ihale günü saat 11 
e kadar makbuz mukabilinde Anka-

S.blık otomobil - Beş kiplik se
kiz silindirli bir Buik otomobili satı -
lıktrr. Görmek için saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasında B. Rüş
tü'ye müracaat. 

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

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

Sahlık ev ve bağ 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. 

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

Satılık kalörifer - Az kullanılmış 
üç kazan 350 metre radyatör ve boru
lariyle Tel. 2487 Kemal Hamdi Avun· 
duk'a müracaat. 5672 

Dört satırlık küçük ilanlardan: 

İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

1 

Bir defa için 30. Kunış 

Devamlı küçük ilanlardan her defası 
t için 10 kuruı alınır. Mesela 10 defa 
f neşredilecek bir ilan için 140 kuruıı 1 
i alınacaktır. Bir kolaylık olmak iızere, 

i 
her satır, kelime ara larmdaki boşluk
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. 

I
• !~ı~:;ük ilin 120 harften ibaret ol· ı 

Dört satırdan fa:ıla her aatır için ayn-

.~.:.:::~:~.:.l:~::: ...... , ..... ,,,.,,,,,,,.,. 
Kiralık oda - Orduevi karşısın

da Hasan Hadi apartımamnın birin -
ci katında 4 numarada aile yanında 

mobilyeli mobilyesiz banyo ve kon
forlu. İç.indekilere müracaat. 5714 

Dairelere elveriıli aparbman -
V ckaletler karşısında 40 odalı, kalo
rifer, sıcak su, jaluzi ve her türlü 
konforlu bina kiralıktır. Tel: 3225 

5693 

K.irahk daire - Kooperatif arka
sında Ağaoğlu apartımamnda 3 oda 
su dahil 45 liraya. Civarındaki Bakkal 
Ali Kazım'a müracaat. 5577 

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

Ankara Gazi Terbine enstitüsü ça
tısının kiremide tahvili işi 1. 9. 938 
perşembe giinil saat 10 da vilayet bi
nasında Nafıa müdürlüğü odasında 
toplanan komisyonda ihalesi yapıl· 
mak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Ke,if bedeli 
(14996) lira 25 kuruttur. Kreolin asit sülfirik 

ahnacak 

~blık - Yenidoğan mahallesi 
Eskişehir sokağında 254/ 255 numa -
ralı evler acele satılıktır. İçindekile -

ra'da Sümerbank umumi muhaberat 
5692 re müracaat. 

şubesi müdürlüğüne teslim olunacak-

Kiralık daireler - Yenihal arka -
smda Yenihamam apartımanında Ü· 

çer odalr 2 daire kiralıktır. Konforu, 
fevkalade manzarayı haizdir. Tel: 

Muvakkat teminat miktarı (1124) 
lira (72) kuruştur. . 

!stekliler teklif mektuplarını tıca-
ret odası vesikası muvakkat teminat 
mektubu veya makbuzu ve nafıa ve
kaletinden 938 takvim yılına mahsus 
olarak aldıkları müteahhitlik vesika
lariyle birlikte sözü geçen günde saat 
9 a kadar Nafıa komisyon reisliğine 
vermeleri isteklilerin keşif ve şartna· 
meyi Nafıa müdürlüğünde her gün 
görebilir. (3163) 5754 

Ankara Belediyesi 

Kamyon lastikleri ahnacak 
Ankara Belediyesinden t 
1 - Temizlik işleri fort kamyonla· 

rı için lüzumu olan 8 adet dış ve 8 
adet iç lastiği on beş gün milddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (892) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (69,90) lira· 
d~ • 

4 - Şartnamesini. gör?1ek is~iyen· 
!erin her gün yazı ışlerı kalemın~. v.~ 
isteklilerin de 2. 9. 938 curna g~nu 

t 10 30 da belediye cncUmenıne 
:~raca~tları. (3171) 5758 

Mazot ahnocak 
Ankara Be1ediyeainden : 
1 - ltfaiye vesaitinde kullanılmak 

.. übayaa edilecek olan (55000) 
~~le;~:zot on beş gün müddetle açık 
ksiltmeyc konulmu§tur. 

e 2 - Muhammen bedeli (7150) lira-

dı~. - Muvakkat teminat (336,25) li

radır. • . ··rınek istiyen-
4 - Şartnamesını go . ve 

l . her gün yazı iışleri kalemın~. .. 
erın . d 2 9 938 cuma gunu 
isteklilerın .. e · . · ·· acaatları. 
belediye encumenıne mur 5759 

(3172) 

11 Kalem yağ ahnacak 
A kara Belediyeıinden : . • 

n Ot bUs ve belediye vesaiti ıç~n 
1 - o ) kalem yağ on bet gün 

alınacak (ll 
1 

rf uıuliyle ekıilt
müddetle kapa ı za 
meye konırtu,tur. bedeli (11290) ti

z - Muhaınmen 

radır. kk t teminat (846,75) li-
3 _ Muva a 

radır. . . örmek istiyenlerin 
Şartnamesı~ı !.ı kalemine ve istek• 

her gUn yazı ı,1 nıa günü saat 10 

lilerin de 2. 9.il~3~~~tuplariyle bele-
a kadar taahh. ınUracaatlart. 
diye eneUmenıne 5760 

(3173) 

1500 (uval çimento ahnacak 
k Belediyesinden : An ara 

. teri müdürlüğü için alı-
1 _Fen ış . t a 

1500) çuval çımen oy. 
nae~k ola:ıe~ haddi 15.yrk görülmedı
verılen b k kalltmesi on gün uzatıl· 
ğinden açı e 
mııtır. . 

M
uhammen bedeli (2287,5) lı· 

2-
radır. 

..Kuvakkat 
3 - Jl.L 

• 
teminatı (171,56) 

liradır· k i . C::lrlnamesini görme stıyen • 
4-!)' . 

. her gün yazı işleri kalemıne ve 
~erın "lerin de 26 - ağustos • 938 cu • 
ıstekliiinil saat on buçukta belediye en· 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs işleri müdürlüğü ıçın 
alınacak (500) kilo kreolin ile (300) 
kilo asit aülfirik on beş gUn müddet • 
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri (392) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (29,40) li

radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de (26) ağustos - 938 cu -
ma günü saat on buçukta belediye en· 
mümenine müracaatları. (2980) 

5492 

Memba suları hakkında 
Anakara Belediye Reisliğinden : 

ı - Ankara'ya başka yerden geti -
rilen menba aularırun orijinal ambalaj
ları olan damacanalardan başka şişe • 
tere tevzi işi 15 - eylUl - 938 de men 
ve o tarihten sonra yalnız damacana
larla ve bir de menba ve mabrecinde 
usulü dairesinde doldurularak gönde • 
rilmiş küçük şişelerin sat~ma milsa -
ade edileceği. 

2 - Şehir menba ıııularmın küçük 
şişelere doldurma iti bu suların menba
ları yanında ve belediye idaresince 
gösterilecek plftn üzerine yapılacak te
sisat dairesinde yapılacak ve şehirde 
yalnız muayyen şeklinde kapalt ve 
mühürlil kaplarla satılacaktır. Küçük 
şişeler tevziatı yapacak menba sahip
lerinin bu hazırlıkları 15 - eylUl - 938 
tarihine kadar tamamlamaları ve o 
günden sonra şehir içindeki yerlerin
de su işleri yapılmasına müsaade edil
mivece~i belediye encümeni karariy • 
le ilan olunur. {2986) 5498 

tır. 

Posta ile gönderilecek teklifler ni
hayet ihale saatından bir saat eveline 
kadar gelmiş ve zarfının kanuni şe· 
kilde kapatılmış olması lazımdır. 

7 - Bu inşaatı banka dilediği mü
teahhide vermek hakkını muhafaza 
eder. (3039) 557 5 

' .... Askeri Fabrikalar 

15 Ton boh(ahk sa( ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 

ğü Satın alma Komiıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira o
lan 15 ton bohçahk saç Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 2 eylUl 938 
cuma günü saat 10 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(225) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona miiracaatla
rL (3167) 5756 

15 Ton fluspat ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 3300 ) lira 
olan 75 ton Fluspat Askeri Fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 

alma komisyonunca 19. 8. 938 de cu
ma günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyonda verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(247) lira (50) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve· 
"Saikle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (3168) 5757 

Tesviyeci ve tornacı alınacaktır 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden : 

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

İsteklilerin Ankara, Zeytinburnu \'e İzmir siUlh fabrikalarımıza müra-
caatlan. 

İdare binası ve ambar1 
inhisarlar Umum Müdürlüğün den 

Mahalli İşin mahiyeti 
Keşif bedeli 

Lira Kr. 
Melefan tuzlasr Idare binası ve 600 

Çay tuzlası 
tonluk Tuz Amb. 15609 52 
!dare binası ve 600 

5305 

yaptırılacak 

Muvakkat Te. Eksilt 
Lira Kr. menin S. 

1170 72 10 

tonluk Tuz Amb. 15609 52 1170 72 11 
l - İdaremizin Siirt müstakil müdürlüğüne bağlı Melefan ve Çay tuz

lalarında Şartname ve projeleri mucibince yaptırılacak idare binaları ve 
tuz ambarları inşaatı ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş ise de 
14. 7. 938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve ayrı ayrı pazarlık 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında göstcrilmi,tir. 
3 - Eksiltme 19. 8. 938 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında yazılı 

saatlerde Siirt müstakil müdürlüğünde mlite§ekkil komisyonda yapılacak· 
tır. 

5 - Her işe ait şartname ve projeler 78 kuru§ bedel mukabilinde İnhisar· 
lar umum müdürlüğü tuz fen şubesiyle Ankara başmüdlirlilğünden ve Siirt 
müstakil müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen glin ve saatlerde Siirt müsta

Kiralık: 

Kiralık daireler - Fişek fabrikası 
ve istasyonun yanında Atatürk ensti -
tüsü karşısında iki oda bir mutbah su
yu içinde bahçeli fevkalade kullanışlı 

l 
3 daire kiralıktır. Tel: 1885 5752 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ko
operatif evlerinden 8 oda kalorifer, ar-

cak su tesisatı, geniş bir bahçe ve ga
rajı muhtevi bir ev kiraliktır. 1103 
numaraya telefon edilmesi. 5440 

Kiralık - Yenişehir Adakale cad • 
desi 18/1 bit oda bit hol ve mutfak 
bütün konforu haiz bodrum kat su da
hil 22 liraya. Görmek için içindekile • 
re görüşmek için 3829 numaraya te-
lefon. 5464 

Kiralık ev - Kavakhderc'de Güven 
evlerinden 4 odalı, banyo, elektrik, 
havagazı, su ve bahçeli müstakil bir 
ev. Müracaat telefon: 1351 ve 1352 

5626 

Kiralık ev - Tuna caddesinde oto
büse 2 dakika mesafede müstakil bah
çeli garajlı ve bahçesinde ayn biz • 
met~i odası bulunan 4 odalı tam kon. 
forlu. Tuna caddesi 24 Tl: 3767 her -
gün görülebilir. 5694 

Kirahk - Yenişehir Tuna caddesin
de Yenipazar yerinde Ferit apartrma -
nmda bir daire 3 oda, bir hol. 5517 

3714 5670 

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

iş arayanlar : 

Dans merakldarına - Milsait şe. 
raitle evlerde dans dersi verilir. Sa
manpazarı Batıyol S. No. 52 de (B. 
G.) namına tahriren müracaat edilme -
si. · 5441 

Derı - Lise ve orta mektep tale • 
belerinden muvafık Hatla almanca ve 
diğer derslerden almak istiyenlerin a
çık adresleriyle P. K. (417) ye müra· 
caatları. 57 51 

Aranıyor: 

Aranıyor - 8 - 1 O bin lira kıyme • 
tinde k§rgir bir ev alınacaktır. Her 
semtte olabilir. Telefon: 3 714 e müra-
caat. 5421 

Kurslar : 

Daktilo kursu - 50 inci devresine 
eyliH ilk haftasında başlryor. 2 ayda 
diploma verilir. Yeni hamam apartI -
manı kat 2 Tel: 3714. 5671 

Kalorifer malzemesi ahnacak 
Ankara Yükaek Ziraat Enstitüıü Rektörlüğün~n ı 

1 - Kurumumuzun kaloriferi için a§ağıda isimleri yazılı 4 kalem mal
zemeyi açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

2 - İhale günü 1. 9. 938 perşembe günü saat 10 da Rektörlük binasınd c
müte§ekkil komisyon tarafından ihale yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 4764 ve muvakkat teminat 557,30 lira. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin enstitü 

daire müdürlüğüne müracaatlar. 

Adet İsmi 

3 E.K. 3 46 m. 2 teshin satrhlı kalor ifer kazanı 
2 Ateş takımı komple 

Beneriiin fiyatı 

1500,00 
20,00 

1000 Srcak hava vantilatörleri verilecek nümuneye göre 
4 El arabası 

20 
6,00 

(3139) 5746 

Kalem 4 • • 
gıyım eşyası ah nacak 

ln~at Usta Okulu Direktörlüğün den : 

Muhammen Tutarı Muvakkat 
Miktarı fiyat Lira T. 

1. Bej rengi keten kumaı 1400 metre 50 K. 700 52.50 
2. Amerikan bezi 2000 " 

33.90 .. 678 50.85 
3. Postal 200 adet 500 .. 1000 75.00 
4. İskarpin 200 .. 500 .. 1000 75.00 

1 - Yukarıda adları, miktarları, muhammen fiyatları, tutarları ve mu 
vakkat teminat akçeleri yazılı dört kalem giyim eşyası açık eksiltme sure 
tiyle ve ayrı ayrı olarak taliplerine ihale edilecektir. 

2 - İhale eylQlün beşinci pazartesi gUnü saat onda, Ankara'da okullar 
sağrşmanlığında toplanacak, okullar komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Taliplerin ihale saatinden evel teminat akçelerini yatırmış olmaları 
lazımdır. 

4 - Talipler bu dört kalem giyim eşyasına ait şartname ve nümuneleri 
her gün İnşaat Usta okuluna başvurarak görcbilırler. 

Ankara Valiliğinden: 
ııe; - 11 kaza hususi idare dispan

r eri için muhammen beıdell 2830 

~ g "ne müracaatları. (2983) 
cuı:nenı 5495 

kil müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 
.(5044l'.2875) 5289 5745 
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ASAN 

.r"iık iJ@iiJ 

ö~lii 
unları 

Yavrularınızı Hasan Özlü unlar1 ile besleyiniz 
Hasan unları yavrularınıza sıhat, neşe verir. Ya vrularmızın 

neşesi evinizin, yuvanızın neşesini doğurur. 

En mükemmel çocuk gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20. yarım 
kiloluk kutular 30 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 5434 

Resmi daire ve müesseselerin 
nazarı dikkatine : 

ürkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 
Bankamızın malı olan ve resmi daire ve müessese ola

rak kullamlmağa elverişli bulunan Anafartalar caddesin
de Memurlar Kooperatif binası namiyle maruf binanın 
Sümerbank taraf mdan tahliye olunan üst katları kiraya 
verilecektir. 

Birinci katta beş oda, bir büyük salon, koridor ve hela
lar, ikinci ve üçüncü katların her birinde sekizer oda, bi
rer büyük salon koridor ve helalar vardır. 

Binanın her taraf mda lambalarla techiz edilmiş elek
trik ve kalörifer tesisatı mevcuttur. Binanın teshin masrafı 
bankamıza aittir. Tenvirat ve tanzifat resmini ve mukave
le masrafını mucir verecektir. icar bedeli her ay peıin alı
nır. Resmi daire ve müesseselerle icar bedelinin ve tenvi
rat, tanzifat resminin tediyesi müzakere edilmek suretiyle
de tesbit edilebilir. 

Taliplerin kira bedeliyle ödenme teklini havi teklif mek· 
tuplarını 15 ağustosa kadar banka merkez müdürlüğüne 
tevdi etmeleri veya icar hususunda görüımek üzere mer-
kez müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan ounur. 5301 

-. Okullar 
Sattlık hurda eşya 

Bölge Saniat Okulu Direktörlü -
ğünden: 

Okulumuzda imha edilmiş olan 
muhtelif hurda eşyanın açık artırma 
ile satışı 20. 8. 938 cumartesi günü sa
at 11 de okulda icra edilecektir. Tah
min edilen kıymeti 46.5 liradır. 

iştirak etmek istiyenlerin pey ak
çelerini yatırmak üzere okullar sa
ğışmanlığına eşyayı görmek üzere 
her gün 8-14 arası okulumuza müra-
caatları. 13148) 5747 

Tarım Bakanh{lı 

İstanbul, Bursa, İzmir, Adana 
ziraat mekteplerine 

talebe ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 

11 eylt'.l.lde açılacak olan bu mektep· 
lerden birine girmek istiyen orta 
mektep mezunlarının vilayet veya 
mektep müdürlüklerine acele müra
caatları lazımdır. (3151) 5748 

il.~ 
Öl.DÜllÜHİİZ 

FLiT daima ÖLOIJRiJR , 
• 

3480 

ULUS 

( Müsabaka imtihanı ) 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından 

1 - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacak-
tır. 

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

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9. Eylül. 938 günlerinde Ankara ve İstan
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar 
Teşrinievvel içinde sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerlikle
rini yapmak üzere ayrılan müfettiş ve müfettiş namzetleri asker
likten avdetlerine kadar maaşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 

imtihanına tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla mü
fettişliğe terfi ettirileceklerdir. (Yeni kanunumuz mucibince Ban
kamız memurları da tekaütlük hakkını haizdirler.) 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar An
kara, İstanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, arandan vesikaların asıllarını veya noterden tas· 
dikli suretlerini bir mektupla Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek SU• 

retiyle müracaat etmelidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikala· 
rın en geç 24.8.938 tarihinde teftiş heyeti Reisliğine gelmiş olması 
meşruttur. (2397) 4570 

~ ........................................ , 

17 - 8 - r.938 

Bundan sonra kadınlar İçin 
Ayın her günü birbirinden farksızd1r 

F EM i L 
F EM i L 
F EMİL 
F EMİL 
F EMİL 

İcat edildikten sonra birçok üzü
cü meşakkatler ortadan kalkmıştır. 

Kadınlara (aylık temizliklerinde) 
kullandıkları bez ve pamuk tam. 
ponlarrn felclket yuvası olduğunu 

öğretmiştir. 

Ve bağı kullanan her kadın lastik 
top gibi çevik ve serbest bir hareke
te kavuşmuştur. 

Bilgili bayanları rahim ve tena. 
sül hastalıklarından kurtarmıştır. 

En ince elbiseler altında ve dar 
mayolar içinde bile sezilmiyen ga
yet ufak, sıhi, yumuşak, mikropsuz, 
el çantalarında taşınması kolaydır. 

5764 

...., 

VE BAGI 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 13. 8. 1938 vaziyeti 
A K T 1 F : 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.157,198 

Altın: Safi kilogram 9.054.614 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kan unun 6 • 8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - karşılığı esham ve tahvillt (iti• 
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 
.&.vanalar ı 

Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Döviz ilzerine 
Tabvililt üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif 

../[ 

KABIZLI 
On binlerce kişi 

memnuniyetle 
MAZON kullanıyor 
ve tavsiye ediyorlar. 

KABIZLIGI 
defeder, HAZMI dü
zeltir. MiDE ve bar
saklan bo,altır. Vü
cuda ferahlık verir 
HAZIMSIZLIK ve 
EKŞlLlCl giderir. 
Alınması gayet latif. 

MAZON 
ME,YVAT'UZU 

5750 

..ıtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -- •• -- Dr. Bôsit Urek --- --- -- -- --Cebeci Merkez Hastanesi --- -- iç Hastalıkları mütehassısı ----= Her g-ün hastalarını Yenişehir : 
:: Meşrutiyet caddesi Urek apartı- : 
_ manında saat 15 ten sonra kabul : 
- eder. Tel: 1694 _ 

-:;11111111111111111111111111111111111111;:1 

Lira 
24.132.971,84 
15.387.794,-
1.336.578,57 

297.185,77 

12.736.038,33 
3.955,80 

9.949.401,12 

158.748.563,-

15.057.949,-

3.700.000,-
54.788.592,96 

39.391.188,48 
6.905.074,86 

3.714.500,-
63.953,93 

9.163.108,19 

Yekiin 

Lira 

40.857.344,41 

297.185,77 

22.689.395,25 

143.690.614,-

58.488.592,96 

46.296.263,34 

12.941.562,12 
4.500.000,-

12. 762.468,83 

342.523.426,68 

P AS 1 F : 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Husu-si 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrnkı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vazd. 

Türk Lirası Mevduatı: 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

Lira 

2.712.234,11 
6.000.000.-

158. 7 43.563,-

15.057.949,-

143.690.614,-

19.000.000,-
13.000.000,-

1.068,92 

40.098.619,13 

Yekiın 

Lira 
ıs.000.000.-

8.'71%.234.ll 

175.690.614.-

20.476.783,74 

40.099.688,05 

82.544.106,78 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto liaddi o/o 4 Altın üzerine avans o/o 3. 

Ankara Halkevi binasmda 
yapllrllacak tamirat iıleri 

Halk.evi Baıkanlığından : 

Halkevi binası çatısında eternit, 
çinkodere, ve oluklar, teraslar, atika 
dıvarlarr, su tamiratı ve aydınlık cam· 
ları pazarlıkla yaptırılacağından ta
liplerin her gün izahat almak üzere 
Halkevi daire müdürlüğüne müraca
atları. 

Kati pazarlık kararı: 23. 8. 1938 
sah günü saat 17 de verilecektir. 
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İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kim.il SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

YENİ 
BU GECE 

SİLAH KUVETt 
Gündüz iki film 

birden 

1 - Silah Kuveti 
2 - Gönül Yolu 

Seanslar 
2.30 • 5.45 Gece 21 de 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

TÜRK HAVA KURUMU ~ ---------- BÜYÜK PiYANGOSU --
::::: ::::: ::::: = ~ 

§ Beşinci keşide 11 - Eylül -938 dedir. §! 
= ~ 
- 5 ~ _ Büyük ikramiye: 50,000 liradır. Bundan başka: 1 .000, ~ = 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) ~ 
~ ~ 

liralık iki adet mükafat vardır.. ~ 
- ;;iot'! = Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyango- ~ 
=: ya iştirak etmek suertile siz de taliinizi deneyiniz... ~ 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

SİNEMALAR 
..ıımıa.. 

-- -- -- -- --- -- -- -- ---- -- -- ---,, .... ,. 

HALK 
BU GECE 

ATI$ KIRALI 

Gündüz iki film birden 

1 - Kalifornia Haydutları 
2 - Beynelmilel Yankesici 

Seanslar: 2.30 • 5.30 Gece 21 de 

Halk Matinesi 12.20 de 
KLO-KLO 

Bugün Saat 10 da Çocuk Matinesi 

Bu Gece Saat 21 de Açık Hava Sinemasında 

ÜÇ MODERN KIZ 

~=======================================================================::::::._,. 


