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Atölye 

Japonlar 
\,,,J 

agır 

Çinliler, bütün mühim noktaları ele geçirdiler 

Japonların rical hatları 
daha şimdiden kesildi 

b·u·t·u·n cephelerde püskürtüldüler 
J Q pon la r 1 edilmiştir. Bunlar 

Hankov, 17 a.a. .. { l şimdi müstahkem 
-Vuşang da Han- bir şehir olan Su-
yang'ın akibetine sung'a taarruz et-
uğramıştır. Japon mektedirler J a-
tayyareleri aynı ponlarm ricat hat-
gün şehri üç kere tı şimdiden kesil-
bombardıman et- miştir. Taihu -
m işlerdir. Bomba- Susung yolu Çin-
larm büyük bir lilerin kontrolü 
kısmı kalabalık altındadır. Huang-
mahallelere isabet mei Çinlilerin e-
t:tmiş ve ekserisi linde ve Susung 
kadın ve çocuk ol- ~ da tehdit altında 
ı ıak üzere muha· bulunduğu için ja-
1 ıp olmıyanlardan ponların Yangt-
yiızlerce masumu senin şimal sahi-
öldiirmüştür- lindeki hareketleri 

Hankov, 17 a.a. tamamiyle akim 
- Askeri: vaziyet kalmış addedilebi-
Yangtse uzunlu- lir. 

· ğunca Çinlilerin • Hankov, 17 a.a. 
lehinde inkişaf et- Bombardımanlardan sonra Hankov'da sahıl boyu - Yuhan havalisi 

meğe ~evam 
1
et- b"'t.. cephelerde Huangmei'nin şarkında Susung'un geçen perşembe günü japon tayyare-

ınektedır. Japon ar u un . .. .. .. · k 1 · t f dan şı'ddetle bombardıman 
. · ·· k .. rtülmüşler- etrafmdakı butun sevkukeyış no ta- en ara m 

ağır zayıatla gerı pus u • . 
tarı Çin kuvetleri tarafından ıstırdat (Sonu 8. inci sayfada) 

dir. 

Ziraace ilmi 
götürüyoruz 

Nasuhi BAYDAR 

Amefika birleşik devletleri, geçen
lerde federal ziraat nezaretinin 75 in
ci yıİını kutladı. Bu münasebetle, he: 
sene çiftçiye hitaben çıkarılan h~s~sı 
kitabı da daha geniş bir çerçeve ıçın
de neşretti. Bu kitapta "İnsan ve top -
rak,, unvanını taşıyan bir fasıl _var.~ır 
ki ziraat edebiyatı tarihinde, hıç şup
hesiz en büyük şaheserlerden biri ola
rak kalacaktır. Bunun bir yerinde de
niliyor ki: Biyoloji, tabiatin, beşer ze
kası önünde düğümleri her gün dah.a 
artmış görünen bir muammasıdır ... ~-ı
raate taallfık eden kısmı ise büsbutun 
~aranhktır. Bir ons şeker imal et1;11ek 
1Çin bin kalori sarfı lazımdır. Sessızce 
binlerce ons şeker imal eden tabi~tin 
nıucizesini ise ilim bugüne kadar ızah 
dalı· ' d m'daki ı edememiştir. Amster a . 
meşhur nebatat ve hayvanat bahç~s~ -
n~n kapısında şu yazı her ziyaret~ıı:~n 
dıkkatini celbeder: "Tabiat en buyuk 
artisttir.,, Bu artistle daimi te~ası 
kaybetmiş bir ziraatçi, cehalet devır -
lerinin yıldızlara bakarak dünya ahva
lini keşfe çalışan şarlatanlarından 
farklı değildir. 

*** 
Celal Bayar Ekonomi Bakanı iken 

Yaptığı birçok radikal, iyi işler arasın: 
da Amerika'dan seçme bir ilim heyetı 
de getirmişti. Bu heyet iki seneye Y_a
kın süren tetkiklerden sonra vardı_gı 
neticeleri 1932 de üç büyük cilt halın
de "Türkiye'nin iktısadi bak~mdan 
tetkiki,, başlığı altında neşrettı. Bu 
eserin ziraate taalluk eden kısmında 
§Öyle bir mütalea vardır: .. 

"Büyük, diplomalı bir ..:kseriyet ?or
dük. Fakat toprakla ve onunla ugra -
""nl 1 . · ·· t devamlı Y"' ar a temas ıcın muspe , 
bir Plan önlerinde açılmazsa bun~~n 
Yalnız menfi bir ıstıfa doğabilir. Tur· 
~iye bütün ileri memleketlerin koşt~
g.u yolu takip etmeli ve "teşmil serv~
sı., usulünü bir an evel tatbik etmelı
dir. 

*** 
Atatürk'ün bütün direktifleri gibi 

ekonomik direktiflerini de en iyi an-
1illnış ve yalnız tatbik değil, sistem~e 
~e ilim adamlarını alakadar edecek bır 
ıntizamla filen de tedvin etmiş olan 
a. Celal Bayar ise program - nutkun-
da §Öyle söylemektedir: .. 

" d . yı mus-.•. Her memleket bu ava . . . 
tahsili teşkilatlandırarak ve bıl~~yı 
t~ll'l zamanında ve devamlı surette koy
hınu.n· · • .. ·· ek hallet-ayagına kadar goturer 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Almanva'da bir südet 
lejiyonu ihdas edildi 

Ordu, Çekosfovakya1ya 
girdiği zaman ... 

Südel lejiyonu vazife alacak 

Alman askerleri bir geçit resminde 

17 a.a. _Sağ cenahın organı olan Narodnyi Noviny gazetesi 
Prag, 

yazıyor: ) · ) b' "d ) · 'd hedefi Avusturya eJyonunun aynı o an ır su et eJyO-
"Alınanya a, .. . . 

d·ı · tir Lejyon 8 alaydan murekkeptır. Bu kuvelln kuman -
nı ihdas e ı mı~ . . • 

~ imdi Alınanya'ya iltıca eden Çekoslovak nasyonal - sosyalıst 
danlıgına ~ • · d b" · " · d'J · · S'"d 1 · . . 'n eski sekreteri Krebs ısmın e ırı tayın e ı mıştir. u et eJyo-
partısını 'fesi alman ordusu Çekoslovakya Üzerine yürüdüğü zaman bu 
nunun vazı d b 1 k · · ) · ~ · kd' d 

k 
· mek ve alman or usu u mem e etı t§ga ettıgı ta ır e 

meınle ete gır 
istihbarat işlerini yapmaktır.,, 

Alman manevraları için Fransızlar ne diyorlar t 
........,...,.....-

p ·s 17 a a - Gazetder gene al-an , · · 
man rnanevralariyle meşgul olmakta -

dırlar. di -
Figaro gazetesinde Dormesson 

yor ki: 
"Zaman zaman ve gittikçe kısalan 

fasılalarla rejimin tahrik . me.:zuları 
bularak bezginlik eserlerı glods.t:~en 

. t·ı ig~nelemesi lazımge ıgı u
bassasıye 

nutulacak olursa Hitler'in siyasetini 
anlamak kabil olmaz. Fakat hakiki se
ferberlik "umumi provası" uçuncii 
Reich'in dahili haysiyetini koruyan 
bir mevzu mudur yoksa değil midir? 
Hala "taze ve neşeli harbe" inanan al
manlar var mı?,, 

Pöti jurnal gazetesinde Loussard 

(Sonu 8. inci say.fada) 

• 
zayıat 

lktısat Vekili B. Şakir Kesebir 

Mareıal (akmak 
Elazığ' a gitti 

Elazığ, 17 a.a. - Mareşal 
Fevzi Çakmak bugün şehrimize 
gelmiş ve büyük tezahüratla kar
şılanmıştır. 

Dokuzuncu Balkan 
oyunlar1 pulları 

Yugoslavya yeni pullar (ıkanyor 

Yeni çıkarılacak pulların 
nümuneleri 

Bu sene Yugoslavya'da yapılacak o
lan düku:zuncu balkan oyunları müna
sebetiyle Yugoslavya posta ve telgraf 
nezareti yeni pullar çıkarmıya karar 
vermiştir. 

Çıkarılacak olan pullar 150.00 seri 
olacak ve 30 ikinci teşrine kadar kul
lanılmak üzere 11 eylıil tarihinde te
davül mevkiine konulacaktır. 

Bunlardan biri 0.50 dinarlık olup 
0,50 dinarlık surtaksı vardır, portakal 
renginde 22 x 38 milimetre ebadında, 
ufki formadadrr. Bir koşucunun hede
fe varışını göstermektedir. 

İkincisi bir dinarlıktır ve bir dinar
hk surtaksı vardır. Yeşildir. Aynı e
baddadır. Şakulidir. Bir manialı yarışı 
temsil etmektedir. 

Üçüncüsü 1,50 dinarhktır. 1.50 di
nar surtaksı vardır. Kırmızıdır. Ufki
dir. Üzerinde sırıkla yüksek atlıyan 
bir atlet vardır. 

Sonuncusu 2 dinarlrktır. Mavi renk
tedir. Şakulidir. Bir siklet atıcı temsil 
etmektedir. 

Balhan oyunlarına iştirak 

edecekler 
Belgrad, 17 a.a. - Bulgar ve Arnavut 
federasyonları Belgrad'da yapılacak 

o lan balkan oyunlarına iştirak edecek
lerini teyit etmişlerdir. 
Diğer cihetten yunan heyetiyle bir

likte Belgrad'a Yunanistan'm en bü
yük gazetelerinin mümessilleri de ge
leceklerdir. 

verdiler 
İktısat vekilimizin 

Eskişehir'de tetkikleri 

Ziraat Bankası 
Köylünün buğdaylarını 

mubayaaya başlıyacak 

İkrsat vekilimiz validen banka ve 

fabrika direktörlerinden izahat aldı 

(İktısat Vekilimize refakat eden arkada~ımız 
S a m i Jı Tiryak ioğlu telt•fonla hildiriyor .. ) 

Afyon, 17 - lktısat vekilimiz B. Şakir Kesebir, yanlarında 
hususi kalem müdürü olduğu halde İzmir enternasyonal fuarının 
açılış töreninde bulunmak, Eskişehir ve Af yonkarahisarın' da 
ekonomik vaziyet, istihsal, umumi çalışma durumları hakkında 
tetkiklerde bulunmak ve icabeden tedbirleri almak üzere bu sa
bah saat 8.20 de yıldırım trenine bağlanan hususi vagonla Eski
şehir' e hareket etti. Garda vekalet erkanı ve bir çok dostları ta. 
rafından uğurlandı. 

Öğleden sonra 13.S de Eskişehir'e 1 
varmıştık. İktisat vekilimiz burada 
vali ve kumandan vekilleri tarafın-

dan karşılandı. Bir müfreze asker se
lam resmini ifa ediyor ve mızıka selam 
marşını çalıyordu. 

Çekoslovakya' da 

İktısat vekilimiz bir müddet vilayet
te istirahat etti. Ve sonra Eskişehir'in 
umumi vaziyeti hakkında görüştü. 
Alınan ınalfunatı hülasatan bildiri-

yorum: 
Eskişehir günden güne inkişaf eden 

ve bugün 52.000 nüfusiyle T ürkiye'de 
5 inci derecede gelen bir şehrimizdir. 
Bu inkişafta şehirde bir çok fabrika
ların açılması, muhacirlerin iskanı ve 
sıhi durumunun islcih edilmiş bulun
ması büyük tesirler yapmıştır. Çünkü 
sıhi vaziyetin düzelmesi sayesinde do
ğumlar artmaktadır. 

Eskiı;;ehir'de hayat seviyesi de yük
selmiştir. Fabrikalar bir çok işçi aile
lerini beslemektedir. Fabrika bollu ğu
na rağmen işçi sıkıntısı yoktur. Bu-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Bir südel mebusu 
hükümele ağır 

hücumlar yaph 
Prag, 17 a. a. - Südet delegeleri 

ile politik nazırlar arasında yapılan 
toplantıda, mebus Kundt, südet alman 
partisinin B. Hodza tarafından 11 a
ğustos tarihinde bildirilen tezleri 
hakkındaki fikrini izah etmiştir. 

Müzakerelerin on bir nokta ola • 
rak tarihçesini yapan B. Kundt, ez • 
cümle demiştir ki: 

" 11 ağustosta başlıyan müzakere
lerin hedefi, bir taraftan hiikümet ve 

(Sonu 8. inci sayfada) 

J ........................................................................................................ I 
1 AMERiKA MEKTUPLARI ! 
ı.·--···········-........................................... - ........... ._ ....... i 
Amerika'nın en 

edilen en zeki 
çol< 

bir 

hürmet 

l<adını 

Bayan Ruzvelt 
ile bir mülakat ... ~· 

Bayan Ruzvell, Türkiyedeki büyük 

yeniliklerden takdirle bahsediyor 

B. Ruzvelt ve Bayan Ruzvelt 

Nevyork muhabirimiz Bayan İsmet Sanlı'nm Bayan Ruzvelt'le 
yaP.tığı mülakat 8 inci :)ayfamızdadır. 
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Zihniyette inkılôp 
inkılapların üzerinde en güçlükle ve en yavaş yürüdüğü zemin zihni

yet sahasıdır. Bir cemiyetin idare şekli, yaşama tarzı, dış manzarası hu
susunda kökten değişiklikler meydana getirmek, o cemiyeti teşkil eden 
fertlerin manevi temayüllerinde, itikat ve zihniyetlerinde ciddi bir inkı
lap husule getirmekten çok daha kolaydır. 

Bu itibarladır ki, ink1labımızın yürüyüş ve tekamül seyrini mütalea 
ederken bilhassa zihinler üzerinde yaptığı değişikliklere dikkat etmeli
yiz. On beş cümhuriyet yılında bu sahada katedilen mesafenin şaşılacak 
kadar büyük olduğunu anlamak içinse, dünle bugün arasında sathi bir 
kıyaslama yapmak kafidir. 

Müzikolog arkadaşlarımızdan Halil Bedi, 1926 senesinde Yeni Ses 
gazetesinde açmış olduğu musiki anketine verilen cevaplardan bir kıs
mını bize bugün hatırlatırken hayret etmekten kendimizi alamıyoruz. 
Daha on iki sene evel, musikicilerimi:z: arasında garbin teganni tarzını 
dana böğürmesine benzetenler ve zevksizliklerinin bu sarih hükmünü 
alenen teşhir etmekten çekinmiyenler varmış 1 

Değerli meslektaşımız Peyami Sefa 'da "Türk inkılabına bakışlar,. 
s~ri ~akaleleri arasında, ~ümhuriyetten evelki devirlerin düşünüş ve 
zıhnıyet ayrılıklarını tetkık ederken, daha dün denecek kadar yakın ma
~.id~ birinci pland~ edip v~ mütefekkirler tarafından ileri sürülmüş garip 
fıkır ve kanaatlerın çok dıkkate değer örneklerini zikrediyor. Osmanlı 
tarihinden öncesini tanımak ve bilmek istemiyen, osmanlı devletinin 
~le bir kabileden çı~mış olduğu hususunda israr ederek imparatorlu
~~n kurulu~und~~u_rk ırkın~~ r~lü~ü küçültmiye çalışan, kızını şii bir 
tu~~e.v~~ıyece~nı fa~at sunnı bır cavalıya vermekte tereddüt etmiye
cegını soylıyen turk edıpleri daha düne kadar aramızda yaşamışlardır. 

Bugün, aramızda hala bu neviden sakat kanaatleri muhafaza edenler 
eğer varsa, muhakkak ki, gülünç görünmek veya yüzlerine tükürtmek· 
ten çekinerek fikirlerini yosunlu kafalarının cekmecesi icinde saklamak 
~ecburiyeti~i ~issederler. Cümhuriyet devri~in zihinlerde yaptığı inkı
labın azametını anlamak için arasıra gözlerimizi vakın maziye çevirme-
liyiz. -Y efV NABi . 

Hayati ucuzlatmak 
yolunda ahnan 
mühim kararlar 

Köylünün kullandığı eıyada yapılan 

ucuzluk nispellerini aynen neırediyoruz 
Hükümetin, hayatı ucuzlatmak davasında, mühim bir yer tutan 

sınai mamüllerin ucuzlatılması üzerindeki baıarılar devam et
mektedir. Bu meyanda bilhassa köylümüz tarafından istihlak e
dilen sınai mamulat üzerinde de durulmaktadır. 

Nitekim bu mamUiattan biri olan 
kaput bezi fiyatları evelce %20 nisbe
tinde ucuzlatılmıştı. Ve bu arada bez· 
lerin iplik adetleri, ağırlıkları ve di
ğer evsafı tesbit edilmiş ve bezler mu
ayyen 15 tipe ayrılarak fabrikaların 

karları da müstehlik lehine tahdit e· 
dilmiş ti. 

Bu suretle piyasada mütemadiyen 
serbest imal edilerek satılan bezler bir 
kalite ve fiyat esasına bağlanmıştı. 

Bu defa ise devlet bütçesinden yeni 
bir fedakarlık yapılarak istihlak 
vergisi kanunu tadil edilmiş ve bu 
tadilat neticesinde bir kilo bezden e
velce alınmakta olan 15 kuruş vergi 4 
kuruşa indirilmiş ve kiloda ıı kuruş
luk bir ucuzluk daha temin edilmiştir. 
Diğer taraftan bu yeni tenzilat mu

amele vergisine de tesir yaptığı cihet
le tenzilat nisbeti artmış ve evelki 
%20 tenzilata ilaveten yeniden %15 
tenzilat tahakkuk ettirilmiştir. 

5-8-938 tarihinden itibaren tatbika 
başlanılan bu yeni tenzilatı. aşağıdaki 
cetvel eskisi ile mukayeseli bir şekil
de göstermektedir : 

75 ım. genişliğinde Beheri 5 sm. en farkı 
36 m. lik bir topun için top başına farkı 

satıı fiyatı fiyat 

derecesinde hafiflemiş olacaktır , 
Nitekim şeker istihlakimiz evelce 

60 bin ton kadar iken §eker üzerine 
mevzu vergilerin tenzili ve binnetice 
şekerin ucuzlamasiyle bu istihlak he
men pek kısa zamanda 95 bin tona fır
lamıştır. 

Pamuklu ve diğer sanayi şubelerin
de de istihlak artışı hissedilmekte
dir. Şu halde bütün bunlarla birlikte 
memleketin umumi alım kabiliyeti 
ve refahı artmaktadır. 

Buna pamuklu mensucatın 932 • 937 
arasındaki gittikçe artan istihlak mik· 
tadarım gösteren aşağıdaki rakamlar 
bar_iz birer misal teşkil etmektedir 

Seneler İstihlak miktarı 

932 22.100 Ton 
933 24.700 .. 
934 26.400 
935 26.800 
936 28.500 .. 
937 33.400 

Görülüyor ki 932 senesinde bütün 
memlekette ancak 22.100 ton pamuklu 
mensucat istihlak edilirken 937 sene· 
sinde bu istihlak miktarı 33.400 tona 
çıkmıştır ki, artış nisbeti o/c-35 i bul-

ULUS 

Halkevi gençleri 

Yürüyüı ve dağ 

sporlarına baılıyorlar 

ilk gezinti Pazara 
Ankara Halkevi üyeleri dağ ve yil

rüyüg sporlarına başlamışlardır. Ge· 
zintiler Ankara yakınlarında olacak 
ve ileriki haftalarda daha uzun yollar 
seçilecektir. Gezintilerde üyeler köy
lülerle temaslar ve muhtelif bakımlar
dan tetkiklerde bulunacaklardır. İlk 
gezinti önümüzdeki pazar günü yapı
lacaktır. 

Halkevi Spor Komitesinden: 
Evimiz dağ ve yürüyüş sporlarına 

başlamıştır. Hazırlamı!l olduğumuz 

bir aylık program aşağıda yazılıdır. 

Bu dağ ve yürüyüş hareketine herke· 
sin iştiraki serbesttir. Kıyafet mec -
buriyeti yoktur. Yürüyüşlere iştirak 
edecekler o günkü yiyeceklerini bera
berlerinde getirmek mecburiyetinde
dirler. 

Programa göre yapılacak yürüyüş 

ve dağ sporu hareketleri hakkında ko· 
nuşmalar yapmak üzere her hafta cu
ma günü akşamı saat 17.30 da evimizde 
bir toplantı yapılacaktır. 

Bu spor hareketlerine iştirak etmek 
istiyenlerin daha geniş malfunat al -
mak üzere bu toplantılara gelmeleri 
rica olunur. · 

lJağ sporları ve yürüyüş 
proğramı 

1 - 21.8.9.j8 pazar günü saat 7 de 
Halkevinden hareketle Dikmene ve 
oradan Çaldağı'na gidilip gelinecek· 
tir. 

2 - 28-8-1938 pazar günü saat 7 de 
Halkevinden hareketle Baraja gidiş 

geliş. 

3 - 4-9-1938 pazar günü saat 7 de 
Halkevinden Etlik dağına ve oradan 
İvedik c;iftliğine gidiş geliş. 

4 - 11-9-938 pazar günü saat 8 de 
kalkan Çankırı tenezzüh treni ile Ka
yaş'a gidilecek ve trenden inilerek 
Elmadağı'na çıkılıp aynı yolla geri 
dönülecektir. 

5 - Her gezintide muhtelif eğlen· 
celer tertip edilecek ve gidilen yerler
de aynca spor hareketleri ve oyunla
rı da yapılacaktır. 

Avcılar Bayramı 
Halkevi spor komitesi ba4kanlıjm

dan: 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir av 

bayramı yapılmasına karar verilmiş. 
tir. Evimize bağlı avcı arkadaşların 
bu bayram hakkında görüşmek üzere 
19-8-938 cuma günü saat 17 .30 da evi
mizde yapılacak toplantıya gelmeleri 
rica olunur. 

lstanbul'a gelen 

elçilerimiz 
latanbul, 17 (Telefonla) - Atina 

Elçimiz B. Ruşen Eşref Ünaydın, Bük 
reı Elçimiz B. Suphi Tanrıöver, Brük
sel Elçimiz B. Cemal Hüanü Taray ve 
Bağdat Elçimiz B. Hakkı Tokay me
zunen ıehrimize gelmiglerdir. 

maktadır. 

Hükümetin attığı hayırlı tedbirler 
sayesinde gerek bu sanayi şubelerin
de ve gerekse diğer sanayi mamutatı
mız üzerindeki umumi istihlakin git· 
tikçe daha çok arttığını, sınai mamu
latın ucuzladığını ve bunların netice
si olarak da umumi refahın günden gü
ne daha çok tahakkuk ettirildiğini gö
receğiz. 

Köy ve ziraat 

üzerinde neıredilen 
eserler sergisi 

Birinci köy ve ziraat kalkınma kon
gresi umumi katipliğinden: 

1 - Cümhuriyetin on beginci yıldö· 
nümünde Ankara'da birinci köy ve 
ziraat kalkınma kongresi toplanacak· 
tır. 

2 - Bu kongre münasebetiyle Tür· 
kiye'de köy ve ziraat mevzuları üze
rinde neşredilmiş kitapların bir ser
gisi yapılacaktır. 

3 - Bu sergide teşhir edilmek ü
zere teşkiJat veya müesseseniz tara
fından şimdiye kadar ne§redilmiş köy 
ve ziraati ilgilendiren her türlü ki
taptan ikişer adedinin 30 eylfıl tari· 
hine kadar ve basılacak olanlardan da 
en geç ıs birinciteşrin tarihine kadar 
gönderilmesini saygılarımla rica e· 
derim. 

4 - Bu sergiye gelen kitaplardan 
bir köy ve ziraat mevzuları bibliyoğ
rafyası tertip olunacağı gibi serginin 
bitiminde de ziraat vekaletinde bir 
kütüpane vilcude getirilecektir. 

5 - Sergide beğenilen kitaplardan 
münasip miktarlarda satın alınacak
tır. 

6 - Köy ve ziraat mevzuları kitap
larından ne kastedildiğini gösterir 
bir liste ilişiktir. 

Köy ve ziraat mevzuları 
kitapları 

1 - Köy sosyolojisi, muhtelif köy 

meseleleri üzerinde yazılmış kitap ve 

broşürler ve köy tetkikleri. 
2 - Köy ve ziraat iktisadiyatı 

3 - Bütün ziraat şubeleri üzerinde 
yazılmış vülgarizasyon kitap ve bro

şürleri. 

4 - Köy ve ziraat sanatları ve sa
nayii. 

5 - Köy plancılığı, mimarisi ve be
lediyeciliği. 

6 - Köy ve ırk hıfzıssıhha köy -
şehir nüfus hareketleri ve meseleleri. 

7 - Köy ve ziraatı mevzu alan 
roman, hikaye ve şiir mecmuaları. 

8 - Gazete veya mecmuaların köy 
ve ziraati mevzu alan hususi nushala· 
rı. 

Dün hava açık geçti 
Dün şehrimizde hava sabahleyin a· 

çık, öğleden sonra az bulutlu geçmiş

tir. Rüzgar şimali garbiden saniyede 

S metre kadar hızla esmiştir. Dün en 

yüksek ısı gölgede 34 santigrad ola -
rak kaydedilmiştir. Yurtta Trakya'da 
hava bulutlu ve pek mevzii yağmurlu 

Kocaeli, doğu ve Karadeniz kıyıların

da az bulutlu diğer bölgelerde tama· 

miyle açıktır. 24 saat içinde yurdun 

hiç bir yerinde yağış olmamıştır. Rüz

garlar Karadeniz kıyılariyle doğu ve 
Kocaeli bölgelerinde şimalden, diğer 
bölgelerde garp istikametinden sani -
yede en çok 5 metre kadar hızla esmiş 
tir . 

Yurtta en yüksek ısı Çanakkale'de 
30, İzmir ve Antalya'da 31, Balıkesir 
ve Adana'da 32, Kayseri'de 35, Elazığ 
da 36, Malatya'da ve Erzincan'da 37, 
Siirt'te 38 ve Diyarbakır'da 40 santi
grad olarak kaydedilmiştir. 
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Ağaç kesme tarif esi köylüye 

nasıl tatbik olunacak ? 
Orman umum müdürlüğünÜ'n, yurddaki ormanlardan nasıl is

tif ade edileceği hakkında yaptığı mühim bir talimatı neşretmit
tik. Bugün de köylüye tam tarife üzerinden verilecek ağaçlara 
ait olan kısmı ne,rediyoruz: 

Orman umum müdürlüğünün yaptı
ğı talimatnamenin üçüncü maddesin
de yazılı evsafı haiz bulunan köylüler 
bir istida ile bölge şefliğine müracaat 
ederler. Bu istidalarmda hangi orman
lardan ne şartlarla ve ne rnikdar ke -
restelik, kaplık, odun ve kömür iste
diklerini bildirirler. Verilecek bu isti· 
dalara talimatnamedeki tarifat gere -
ğince nahiye müdürlüklerinden tas
dikli ihtiyar heyeti vesikalarının bağ
lanması mecburidir. 

Bu istidaların her sene mart ayı i
çerisinde verilmesi lazımdır. Bu sene 
müstesnadır. Bir köyden vaki müraca
atlar topluca bir istida ile yapılır. 

Vaki müracaatlar bölge şefliğince 
takibolunarak talepleri karşılıyacak 

vüsat ve tahamrnüldeki ormanların 

plan veya raporları hazırlanır. (S.000) 
kental odun ve (1.000) kental kömür -
le (500) metre mikap kerestelik eşca
ra ait rapor ve planların tasdiki baş 

mühendislere aittir. 
Plan ve raporların tasdikini mütea

kip bölge şefled veya merkezlerinde 
bulunmadıkları takdirde yerlerine ka
tipleri tarafından örneği ilişik olarak 
gönderilen izin kağıtları verilir. 

Bu izin kağıtlarının muhteviyatı 
(1.000) lirayı geçmediği takdirde no
terden tasdiki mecburi değildir. Yal
nız damga kanunu mucibince icabeden 
pulların ilsakı mecburidir. Bu rnikda
rı aşan akitlerin beh~mehal noterce 
resen aktedilmesi lazımdır. 

Bin liraya kadar olan izin kağıtla
rının izin sahiplerinin hepsi tarafın -
dan imza edilmesi icabettiğinden köy
lülerin hepsinin daireye müracaatları 
mümkün bulunmadığı ahvalde mesa
ha memurları marifetiyle köylerinde 
izin sahiplerine imza ettirilmelidir. 
İmzaların alelusul köy ihtiyar heye· 
tince tasdik olunması lazımdır. 

İki nüshadan ibaret olacak bu izin 
kağıtlarının bir nüshası ilgililere ve • 
rilir diğer nüshası ise idarede dosya
sında saklanır. 

ı.uoo !ırayı aşan alütlerde ise tali
matın ü~üncü maddesinin B. Fıkrasın
daki münferit köylülerin topluca ka
sabalara gelerek izin kağıtlarını imza 
etmeleri mümkün olmıyan ahvalde i· 
zin kağıdını namlarına imza etmek Ü· 

zere içlerinden birini tevkil edebilir
ler. 

Bu vekaletnamenin haricen tanzim 
olunarak noterlikçe tasdik olunması 
lazımdır. 

Talimatın (C) fıkrasındaki birleşik 
köylülere verilecek izin kağıtları ko
operatifin kanunt mı.imessili tarafın • 
dan imza olunur. 

İzin kağıtlarına verilecek müddet 
bir numaralı izahnamenin sekizinci 
maddesindeki sarahat dairesinde tayin 
ve tespit olunur. 

İzne bağlanan kereste, kaplık, odun 
veya kömürün bedeli müsavi fasılalar
la dört taksitte tahsil olunur. İlk tak
sit bütün bedelin yüzde onu ve diğer 
taksitler yüzde otuzar olmak üzere 
hesap ve izin kağıdına dercolunur. 

İlk taksit izin kağıdının aktiyle bir
likte peşinen tediye olunur. 

Tam tarife bedeliyle verilecek izin
lerde yüzde on beş nisbetinde teminat 
alınır. 

Talimatnam-nln üçüncü maddesi-

nin (C) fıkrası mucibince kooperatif 
halinde birlik teşkil eden köylülerin 
müracaatları halinde bir taraftan or
man keşfi muameleler.i ikmal edilmek· 
le beraber diğer taraftan işleme ima
lat ve nakliye planları hakkında u
mum müdürlükten talimat talep edi· 
lir. 

Münferit köylülere tam tarife bede
li ile verilecek kerestelik eşçarın mev· 
cut bulunduğu takdirde izin sahiple -
rine ait su hızarlarmda işlenmesi ser
besttir. 

Birleşik köylüler ise ayrıca göste -
rilecek esaslar dahilinde işletme mer
kezleri tesis etmeğe mecburdurlar. 

İzin kağıtlarının tasdikini müteakip 
ormanın teslim ve tesellümü kaim 
damğa ve mesaha işleri ve sair mua -
melatı bağlı olarak gönderilen izin 
kağıdı projesindeki ahkam dairesinde 
cereyan eder. Bölge şeflerinin yetişe
medikleri ahvalde kendilerinin mesu
liyeti altında mamulatın damgalattı • 
rılması ve nakliye tezkerelel"'inin ve -
rilmesi için mesaha memurlarını me
mur edebilirler. 

İzin kağıdı, ister köylünün heyeti 
umumiyesine isterse aralarında seçe
cekleri bir vekil namına verilmiş olsun 
nakliye tezkerelerinin her halde her 
köylü için ayrı ayrı verilmesi lazım -
dır. Kooperatif halinde ise nakliyeler 
kooperatifi~ mümessiline verilir. 

Oduna ait nakliye tezkereleri ster 
olarak ölçüldükten ve kentalc tahvil 
edildikten sonra her ikisi de nakliye 
tezkerelerine kaydedilmek suretiyle 
mesaha memurları tarafından verilir. 
Sterin kaç kilo ve kentale muadil ol
duğu bir numaralı izahnamenin on ü
çüncü maddesindeki sarahat dairesin
de tayin ve tesbit olunur. 

Müddetin sonunda bölge şefleri ta
rafından makta muayenesi yapılarak 

tanzim kılınacak raporların orman baş 
mühendisliklerince tasdikini mütea -
kip itsiln .... ;,.. + .. .,..; ... ,.t. .... v,. h~;1pla
rı kapatılır. 

_ __,. ____ _ 
B) Münferit köylülere: Adam başı

na ve sanatına göre azami olarak: 

10 metre mikap gayri mamıll keres-
te veya 

40 kental odun veya 

20 kental kömür verilir. 

Köylünün bulunduğu zirai saha is
tihsalatı için lüzumlu olup vekaletçe 
tasdik edilecek tiplere uygun meyva, 
sebze ve diğer maddelerin sandık ve 
kaplarını ve zirai ~.Jetleri yapmayı ve 
imalat döküntülerini bu maksatla ve
ya vekaletin kabul edeceği şekilde 

kıymetlendirmeği teahhüt edeceklere 
ayrıca beş metre mikaba kadar kereste 
verilir. 

K u R u ş K 
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C)Birleşik köylüler: Aralarından 

kooperatif halinde birlikler teşkil Y'C 

orman idaresince gösterilecek nıahal
lerde işletme merkezleri tesis ve işle
me ve nakliye planlarını orman idare
sinin göstereceği şekillerde tarız.im ve 
büyük nisbetlerde ziraat vekaletince 
verilecek nümunelerine uygun sandık 
ve diğer kaplıklar, zirai aletler imali, 
orman bakaya ının kıymetlendirilme· 
sini int.oa~ edecek imalatın deruhte e
dilmesi ve muhasebe ve çalışma tarz
larının ve fiat murakabelerinin orman 
umum müdürlüğünce yapılabilmesi 

şartının kabulü gibi işleri için teşki
latlı hale gelecek ve ziraat vekaletinin 
tesbit edeceği işletme ve kontrol pla
nını kooperatif halinde takibedecek 
köylülere (b) fıkrasında yazılı mik· 
darlar her kooperatif azası için on 
misline çıkarılmak suretiyle hesapla· 
nır. Vekaletin müsaadesiyle bu niıbet 
daha ziyade artırılabilir. 

780 670 
725 630 
870 785 
635 575 
705 635 
670 610 
640 585 
705 640 
650 590 
625 555 
645 580 
655 590 
760 690 
685 650 
670 615 

75 sm. genişliğinde 
36 m. lik bir topun 

aatıı fiyatı 
K u 
Eıki 

820 
760 
905 
655 
730 
690 
665 
730 
670 
645 
660 
670 
775 
710 
690 

R u 
Yeni 

710 
665 
820 
595 
660 
630 
605 
665 
615 
570 
595 
605 
705 
675 
635 

ş 

42 37 
38 33 
42 40 
30 30 
33 31 
32 30 
31 29 
34 32 
30 30 
30 28 
30 28 
32 29 
35 33 
33 33 
32 30 

Beheri 5 sm. en farkı 
için top başına farkı 

K u 
Eıki 

44 
39 
44 
31 
34 
33 
32 
35 
31 
31 
31 
33 
36 
34 
33 

fıyat 
R u ş 

Yeni 

39 
35 
41 
30 
33 
32 
30 
33 
30 
29 
29 
30 
33 
34 
31 

Bugün ucuzluğun umumi istihlfiki 
arttıracağ! muh:ıkkak olduğundan dev
letin fr<lakf.rlığı da istihlfıkin artması 

Zekô aşısı 

Voronof uzun bir sükuttan son
ca gene matbuat sahnesine çıktı. 

Bir aşiyle ihtiyarları gençleştir • 
mek cinsi iktıdar bahşetmek husu
sundaki iddialariyle evelce pek çok 
kimselerin yüreğine ümit vermiş 
olan doktor şimdi ortaya başka bir 
sansasyonel iddia atıyor; Maymun
dan aldığı bir guddeyi aşılamak su
retiyle aptalları zeki etmenin yolu
nu bulmu~. 

Eğer doğru ise, dünyada müt -
hiş inkılap yapacak bir keşif. Fa· 
kat bir nokta hatıra geliyor; Aptal 
olduğunu kabul edip de aşılanmak 
üzere doktora müracaat edecek in
san çıkacak mı? Siz hiç kendisine 
ahmaklık yoran kimseye rastladığı
nızı hatırlıyor musunuz? En ahmak
lar bile zekalarına toz kondurmaz -
Jar. 

Bu aşı usulünün geniş ölçllde 
taammüm etmesi için daha önce 
zekayı ölçecek bir Metin bulunma -
srna ihtiyaç vardır. Fakat bir defa 
şu aşrnrn taammüm ettiğini farze -
delim: Bir hayli enteresan sahnele· 
re !jalıit olacağımız muhakkaktır. 

Mesela, yanlarında memur ve iş· 
çi çalıştıracak olanlar tabiidir ki 
zeki ve kabiliyetli insan ararlar. 
Mektep diplomalarının zeka ve ka· 
biliyet bakkrnda kafi bir fikir ver· 
mediği ise herkesçe ma](ımdur. O 
zaman diplomadan ziyade zeka be -
ratı aranmıyacağını bize kim temin 
eder. 

Mesela gazetelerde şöyle bir ila
na rastlıyacağız. " X .•• müessese
sinden; Müessesemize 2S ile 30 
yaş arası on memur alınacaktır. Ta
liplerin lüzumlu vesikaları ve bi -
rer Voronof aşısı şahadetnamesini 

h§milen müdürlüğümüze müracaat 
etmeleri." 

O zaman kızgınlık esnasında bi
ribirimize ahmaklık isnat etmekte 
pek ileri varamıyacağız: Çünkü 
muhatabrnıızrn, cebinden aşı şaha • 
detnamesini çıkararak bizi derhal 

tekzip etmesi mümkün olacaktır. 
Voronoi'a hemen bu ha.vırlı işin

de muvaffakiyctler temenni ede
lim. - Y. N. 

Boğalar 

Geçen gün meıhur bir fran11z 
muharriri "Son boğa döğüıü" ser
levhası altında yazdığı makalede 
seyrettiği bir boğa döğüşünü tasvir 
ediyor, ve meydana çıkarılan hay • 
vanların korkak olması ve mütema
diyen kaçması yüzünden artık bu 
oyunlarda tat kalmadığını, eski za
manların döğü,ken ve kudurgan bo
ğalarına rastlanmadığını yana yakı
hı anlatıyordu. 

Dünkü lstanbuJ gazeteleri bir 
boğanın Topane'yi altüst ederek 
yolculara saldırdığını, üç kiıiyi ya -
ralıyarak herkesi telaşa düşürdüğü
nü anlabyordu. Doğnııu tam tore-

adorlara layık bir boğa! 

Gecelik kılığı 

Japon trenlerinde kompartirnan· 
• larda yolculann ne ,ekilde hareket 
etmeleri lazım geldiğini izah eden 
levhalar asılmıı. Bu levhalardaki 
hükümlerden biri de ıöyle diyor
mu': Vagonların içinde gecelik en -
tarisiyle dola~ılamaz. 

Doğrusu, Örnek alınacak bir te -
şebbüs. Trenlerimizde, daha güne, 
batmadan, vagon koridorlarında 

reng~renk pijamalar peyda oluyor 
ve kadınlann arasında pek laubali 
kıyafetle dolaıan erkeklere rastla -
nıyor. Pijamanın ancak yataklı va· 
gonda giyilebileceğini öğrenmeli de
ğil miyiz? Kompartimanlarında J?İ· 
yenler hiç olmazsa vav.onl'\r içinde 
o kılıkla dolaımasalar bari! 

Rıılıran 

Bizde yeni bir buhran varmr,. 
Ak~am'daki ıütununda Va • Nu ha
ber veriyor. Ne buhranı olduğumı 
merak mı ediyoraunın:? Kabil değil 
tahmin edemezsiniz. Beyhude zihni. 
nizi yormamanız için hemen haber 
verelim. Büyük anne buhranı var -

Eminönü meydanı yakın 

zamanda a(ıhyor 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Eminö
nü meydanının açılması faaliyetine 
devam olunmaktadır. Eminönü'ndeıı 
Bahkpazarı'na giden yolun sağ tar•· 
fmda bulunan ve yıktırılması tekarrilf 
~den binaların istimlak işi tamanıetı 
bitmiştir. Yakında burada bulunıatı 
dükkanlar da yıkılacaktır. Bu sab• 
dahilinde ve Valide hanı adasında1'1 

binaların hepsi bir aya kadar yıkurıl· 
mış olacaktır. İlk planda yıktmıaca~ 
olan bina sahip ve kiracılarına beledi' 
ye tarafından usulü dairesinde hal:>'' 
verilmiştir. 

mıı! Dostumuz eski zamanın fazİ • 
letli ve akıllı büyük annelerinden r 
ser kalmadığından yana yakıla ti• 
kayet ediyor. 
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Almanya'da askeri manevralar 
Yazın ortasından sonra aonbahara 

kadar her memlekette askeri manevra• 
lar Yapılması ötedenberi taamül haljnİ 
alnııı lır. Bu manevralar da bir nevi 
harp tecrübesi olduğuna göre, ekseri· 
Ya o devlet için harp ihtimali olan hu· 
dullarda yapılır. İtalya senelerden be
ri, fİnıalden gelecek bir istili ordu· 
suna kartı tecrübe yapardı. 

Sonbahar yaklaımaktadır. Binaen· 
aleyh Avrupa devletlerinin orduları, 
donan.malan ve bava kuvetleri hareke
te Beçmiıler veya ge~k üzeredirler. 
Geçenlerde İngilizler, dokuz yüz tay • 
Yarenin iştirakiyle bir hava manevrası 
Yapblar. Franaa'nm Alp kıtaları, cwn· 
hurreisi Löbrön'ün huzurunda bir ta• 

kun askeri tecrübeler yapmışlardır. 
Motorize edilen T orino fırka11 ltalya 
laraıının ve Musolini,nin önünde ına • 
tıevra yapb. Şimdi de AJmanya'nın 
bıanevralan başlamııtır. 

Gerçi alman manevraları, yukaı;da 
&aydığımız askeri harekat ile ınukay~
ae edilemiyecek kadar büyüktür. Ve?.
len haberlere .,.öre manevralara uç 

• , d' 
Yiiz elli bin asker iıtirik etmekte ~· 
F alı:at geçen ıene Hitler'in ve Musob· 
ni'nin önünde yapılan alman nıanevra· 
lan daha debdebeli idi. Bu seneki ma· 
nevı-aJann hususiye~ Almanya'da 
lllecblll'i askerlik kabul edildikten son· 
ra, ilk defa olarak bir çok ihtiyat smıf· 
lannın da iştirakinde ve sivil ahaliye 
de vazife verilmesindedir. Bu da artık 
her memleketin ister istemez kabul et· 
tııiye mecbur kaldığı "tôpyekun harp" 
lll tecriibesi oluyor. 

" Büyük ·Almanya " 
Nüremberg kongresi bu 

altmda toplanacak • • 
ısım 

Sömürge istekleri 
hakkında bir beyanname neıri muhtemel 

Avusturya'nın ilhakı üzerine Avusturyalı cukerlere Nazi 
üniforması giydirilirken 

BerJi.n 17 a.a. - 10 teşrinievelde toplanacak olan Nürenberg 
kongresi~in başlıca mevzuu §U olacaktır: B~yük Almanya nasyo
nal • sosyalist rejimi ay~ı za~anda hem ~ılhassa A~sturya'.n~n 
ilhakı sayesinde Avrupa dakı almanları hır araya getırmek ıçın 
yapmıJ olduğ? i~.leri tebci~ edecek hem de şimdiden sonra yapıla
cak olan işlerı gosterecektır. 

Bu sene de sömürgeler mese· -
lesinin Almanya'nın hukuk mü- F · ı · t • 'd 
savatı lehinde bir beyanname 1 1 s 1 n e 
mevzuu teşkil etmesi çok muhte· 

Enternasyonal 
gen,lik kongresi 

Nevyork, 17 a.a. - Enternasyonal 
gençlik kongresi, mesaisine başlamış
tır. Nevyork belediye reisi Laguardia 
kongreyi açarken söylediği bir nutuk
ta ezcümle demiştir ki: 
"- Enternasyonal gençlik kongre

sini selamlar ve bu gençliği sulh için 
mücadeleye davet ederim. Bu kongre, 
başlıyan harpçu manevralara karşı 
sulhperver bir cevaptır.,, 

Kongreye, yirmi beş millete men -
sup 40 milyonluk organize gençliğin 

500 kadar delegesi iştirak etmektedir. 
Kongreye gerek Amerika'dan gerek 
diğer memleketlerden yüzlerce selam 
mesajı gelmektedir. 

Sovyeller birliği yüksek 
adalet divam se~imi 

Moskova, 17 a.a. - Sovyetler Birli
ği yüksek meclisi, sovyetler birliği 
yüksek adalet divanı seçimini yap • 
mıştır. 

Meclis, yüksek adalet divanının 45 
azasını seçmiş ve yüksek divan reis
liğine ittifakla Goliakovu getirmiştir. 
Yapılan bir teklif üzerine, meclis, di
vana yirmi tane de aza muavini seç -
miştir. 

Lindber9 Moskova'da 
Moskova, 17 a.a. - Meşhur tayya

reci Lindberg ve refikası, bugün tay
yare ile Moslrova'ya gelmişlerdir. Bay 
ve Bayan Lindberg, 18 ağustosta Mos
kova civarında Tuşimo tayyare mey -
danında yapılacak havacılık bayramın

da hazır bulunacaklardır. 

suykastlar 

Franko 
cevabını 

verdi 
Burgos, 17 a.a. - Gönüllülerin geri 

alınması planına verilen frankist ce
vabı dün öğleden sonra ingiliz ajanı· 
na tevdi edumi9tir. 

Ôlen lejiyonerler 
Roma, l'l a.a. - J.spanya'da ırankist

lerin Albentosa Barracas'a kar~ı yap
tıkları taarruz esnasında 159 italyan 
lejiyonerin öldüğü resmi bir tebliğde 
bildirilmektedir. 

Bonıbardımıanlar 
Madrid, 17 a.a. - ~aat .Gı. de frankist 

hava kuvetleri hükümet merkezini 
bombardıman ederek bir çok binaları 
tahrip etmiş ve bir çok kişilerin de 
yaralanmasına sebep olmuştur. 

Harp vaziyeti 
Saragos, 17 a.a. - Havas Ajansı mu

habiri bildiriyor : 
Estramadure dün öğleden sonra ge

neral Keipo dö Lano kumandasındaki 
cenup ordusu Zarca Cepillo mıntaka
sında temizlik yapmıya devam ederek 
ileri hatlarını hafifç.e tashih etmiştir. 

Merkez ordusu askerlerjni istirahat 
ettirmek için olduğu yerde kaltIUJtır. 
Ebre cephesinde piyade kıtaları hiç 
bir faaliyet göstermemişlerdir. 
Diğer cephelerde sükünet tam de

nebilecek bir şekilde hüküm sürmüş
tür. 

1 t.alya ve Balear adaları 
Londra, 17 a. a. - Resmi İngiliz 

mahafili, B. Musolini'nin Lord Hali -
faks'a ltalya'nın Balear adaları.nda 
vücuda getirmiş bulunduğu bahri üs
sü asla terketmiyeceğini bildirmiş ol
duğu suretindeki haberi katiyen tek -
zip etmekbedir. 

Almanya1daki büyük 

askeri manevralar 
AK.ŞAM'da 8. Necmettin Sadak, 

bu ba§lıkla yazdığı bafyaz11mda ez. 
cümle ıunlan söylemektedir: 

" Almanya'da dünden beri, timdi. 
ye kadar misli az görülmii! büyük ma.. 
nevralar ba§ladı. Almanya'run hiç bir 
kısmına tahsis edilmiyen, bütün mem
lekete ıamil gösterilen bu geni! aske
ri harekete bir milyondan fazla asker 
iıtirik ediyor. Altmıt yqma kadar, 
eli silah tutan bütün almanlar memle
ket içinde alıkonuldu. Demi.ryollan 
-harp zamanı gibi • aıker nakliyabna 
tahsis olundu. 

Bu manevralar yanında dört yüz 
bin askerin istihkam yapmak için 
Fransa hududuna tahtit edihnesi Av -
ntpa efk.annı büsbütün §ft§trttı. 

Fakat, bu manevralarda, hiç fÜp • 
he yok ki, bundan baıka iki amil daha 
vardır: Birisi, gene tabii sayılabilecek, 
nümayiı imiliri. Çek - alman mesele
si kati bir müzakere ıaafhaıında iken 
Almanya, hem Fransa'ya, hem Çe • 
koılovalcya'ya askeri kudretini gös
termek istiyor. 

Bizce mühim olan üçüncü bir amil· 
dir: Alman manevraları bir hazırlık -
tır. Bu hazırlık ani b~r harp için değil, 
biraz daha uzakça bir ihtimal içindir. 

Bugün için bir harp tehlikesi ol • 
madığına bizzat bu manevralar delil • 
dir. Eğer bir anla§llla imkanı olursa 
mesele kapanacaktrr. Fakat olmazsa, 
bir alınan müdahalesi ihtimali yok de
ğildir. Manevraların manası ve gayesi 
budur.'• 

KIL ÜSTÜNDE DURAN SULH 

SON POSTA'da B. Muhittin Bir .. 
gen bu ba,Iıkla, Hergün sütununda 
yazdığı başmakalesinde ezcümle de • 
mektedir ki: 

Bir taraftan bu manevralar, diğer 
taraftan da Göring'in it mükellefiyeti 
kanuniyle toplanan birkaç yüz bin ig
çi tarafından Almanya'nın gark ve 
garp hudutlarında istibkaınlar yapıl • 
lllaıı her tarafta bir asabiyet meydana 
Reti..:mgtir. Bu asabiyetin sebepleri ki· 
fi derecede vazıhtır. Enternasyonal 
ttliinasebetler bir zamandan beri ger • 
tindir. Büyük devletler ara11ndaki an· 
la§ınazlıklann iki temerküz noktası o· 
lan hpanya ve Çekoslovakya iıleri son 
hafta içinde hayli kanımııtır. ispanya 
llleaelesi, lngiltere ile İtalya ar~smda· 
ki itilafın imzası üzerine kıaa bır sa • 
W. devri geçirdikten sonra tekr8:1' va • 
lı.inıleşmiıtir. Franko, gönüll?lenn g4:" 
., çekilmesi teklifine cevap bıle vermı· ';:, ....... t"--·- f .... 1..--'-·- ._._....... .,. ....... .. 
\'c l~ mabemesi yollaıruya b8fladı • 
ittu iddia ediyor. ltalya bu isnatları 
cevapsız bırakıyor. Pirene hududunun 
açdnıası için fransız hükümeti üzerine 
~Yİ.k yapılmaktadlr. ispanya mesele· 
•t tekrar had bir safhaya ginnittir. 

meldir. Kongreye ait maddi ha· 
zırhklara faaliyetle devam edil
mektedir. 80000 kongreci bekle
niyor. Avusturyalıların fazla 
miktarda kongreye iştirak etme
leri muhtemeldir. 

Hiıler'in temasları 
Berlin, 17 a.a. - B. Bitler, dün, Nu

renberg kongresinin teknik ve ideolo
jilc hazırlıklar etrafında, müteaddit 
nazırlar ve bir çok mühim nasyonal 
sosyalist şefleri ile umun müddet gö
rüşmüştür. 

Durmadan bombalar 
patlıyor bir çok 

cinayetler yapılıyor 

Bu haberin hayal mahsulü oldu -
ğuna delil olarak Lord Halifaks'xn üç 
haftadan beri İngiltere'de mezun bu
lunduğu söylenmektedir. 

Lansbüri Sofya' da 
Sofya, 17 a.a. - İngiliz işçi mebus

lardan Lanebüri, bu.raya gelmiş ve is
tasyonda ingiliz els;iıliği erkanı ile 
muhtelif bulgar mümes&illeri tara • 
hndan karşılan:mştır. B. Lansbüri, 
bu hafta sonunda Biiıkreş'e hareket 
edecektir. 

"Almanya askeri manevralar yap&. 

yor. Bu manevralara ait ilk haberler
le birlikte Avrupa'nm üzerinden bir 
korku ve teli§, bir heyecan rüzgin 
geçti. lngiltere ile Fransa baıvekilleri 
tatillerini bırakarak, sanki birdenbire 
"hazırol!" borusu çalınmıı gibi İ§ ba
ıın.a koştular. En ağır başlı fransrz gll
zeteleri bile etrafa heyecan habet-leri. 
dağ1tblar. 

Fakat, acaba geçti mi? Hila kor. 
kan yok mu? Hiıla devlet adaml.n 
arasmda alman manevralnnı endİ§e ile 
tkip edenler bulunmuyor mu? 

Çekoslovakya meselesine gelince; 
&et-çi Lord Runıiman'm Prag'a gön
derihnesi üzerine bu meselede de bir. 
'alah hiısedilmitti. Fakat ilk günler, 
hiitürı alakadarlar tarafından iyi kabul 
tören Runsiman ve heyeti hakkında 
~n z.ıunanJarda ahnanlar bazı ıüpheler 
~ etmiye bqladılar. Orta ve~~ 
l\Yrupa•ya ait ikbsadi· meseleler babi• 
~uu olduğu zaman Almanya'nın 
~0•terdiği hasaaıiyete bir misal olmak 
li:t~ • R . 
~ -·~ alman gazetelen, unsıman 
.~etindeki iktısat ve ticaret ekıperle

"inden §Üphelenmektedirler. Bu ekı -
~lerin, siyasi bir meseleden ibaret t '~ Çekoılovakya meııeleıiyle değil, 
tıgıl~re ticaretine yardım için Prag'a 
~ldiğini iddia etmektedirler. Bu is • 

tlar Runsiır.n'ın çalııma ıartlannı 
~•cık zorlatlınnıttır. Uzaktark buh. 
i:n'-'' ~vyetlerle Japo~ya ~rası~daki 
t'ı\oi iftıı ımzası üzerine bayii hafıfle • 
tkt.~tir. Fakat bunu da muvakkat bir 
ll~ke addedenler çoktur. 
~ fte alınan manevralarının, bu sı· 
t da Yapılması her tarafta endiıe do
f ~§tUl', Filhakika böyle bir atmos· 
et- lçı d . ..be )a n e yüzbinlerce askerın tecru 
buPltıaıı sulh için tehlikelidir. fakat 
f~ehıike izam edilmemelidir. Bazı 
lov~lZ gazeteleri, Almanya'nm Çekos· 
h Ya'ya harp yapmak maksadiyle 
"-ıırla d ~ I ~e n ıgını ve manevralar yapı ır • 
ç,~ hu aıkerlerin ansızm hududu g~ : 
l'' tnenıleketi istila edeceklerını 
Ç~0 tlarctır. Alman askerleri belk~ ~e 
h~ slo"akya ile harp yapmak ıçın 
lıı..._ •r~nnu,Iardır. Fakat bu manevra • 
....-.l\ ••ti")~ 1 gı~ ~-~ a harbına ba,langıç o aca 
d~ l edilemez. Gazetelerin neıriyatm
ı.._ f«ll"kb olarak reuni Fransa, Al· 
··"'rı:va• ~. 
~._ . ilin bu aralık harba girişecegme 
~~ b-

l'ii(( ~llrnasa gerektir. inansaydı, . ~-
d'-'h hın arifesinde yaptığı gıbı, 
İl~ al F"ransa'da umumi seferberlik 
bil'lld ederdi. Harp tehlikesi karıısında 
~"l>d~~letin seferberlik ilan etmesi, la· 
tild· l ıle karıdanacak bir hareket de
fet~· ~arptan evelki devirde bil~ "" 
l~ltki rlik ilanı, harp ilanına muadıl te
~fer edilirdi. Büyük harp, Ruııya'nın 
~i ta. herlik ilaruna kar§ı bu seferberli· 
•ıı.~ ~l etmek • • Almanya'nm on iki ""tlık ıçın . 
"~ ~ rniibletli bir ultimatom verınesı 

Ituvetli tahminlere göre, ''Büyük Al
manya" unvanı altında toplanacak olan 
bu seneki kongre münasebetiyle esas
lı mahiyette hiç bir yeni tedbir ilan e
dilmi ye cektir. 

Dünkü görüşmeler es?asm.da, ~ong~ 
rede söz söyliyecek hatıplerın lıstesı 
ile nutukların esas fikirleri tesbit o-

lunmuştur. 

Ekonomik ve mali vaziyet 
B~rlin, 17 a.a. _ B. Hitler, bugün 

B. •Göring'i ve ekonomi ve maliye işle
riyle alakadar nazırları kabu~. .~de~~k 
kendileriyle uzun müddet goruşmuş-

tür. 
Bu görüşmeler esnasında, önümüz· 

deki aylar zarfındaki faali!et progra: 
mınm tesbiti için ekonomık ve malı 
vaziyet tetkik olunmuştur. 

Tedhişçileri tedip için sevkedilen kuvctler 

Kudüs, 17 a.a. - Bu sabah Filistin'-!. · 

de bir çok ~uykastler yapılmışt~r: ıs ~am civarında 
İki askerı arabanın altında ikı bom- . 

kabinenin lspanya1 do 

teşekkülünden sonra 

B. Negrin Zürih' e 

hareket etti 
1 17 a.a _ Resmi bir teb-

Barse on, · 
!iğde ezcümle deniliyor ki.: 
Başvekil B. Negrin, ka~~n.e ~uhra -

hallini müteakip Zurıh te top-
nının .. k k ye 
}anmakta olan fizyoloJı on~re. 
. . Ak etmek üzere hareket etmıştır. 
ıştıra abat başvekilin, hareket eder-
Bu sey • 
k e-.ıeketi endişe uyandırmıyan en, m ... ·-· d 

k A bir vaziyette terkettıgın en e-
as en . . kT 
min olduğuna .bir delıJdır. Başvc ı ın 

bubeti esnasında, B. Del Vayo 
gay k. 
kendisine vekalet edece tır. 

ispanya' daki kabine buh
ranınırı lı<ılli 

ba patlamış, askerlerden ıkisi ölmüş 

ve bir yahudi polisi yaralanmıştır. 
Çeteciler, Atlih hapishanesi kampı· 

na hücum etmişler, bir ingiliz müfetti
şini yaralamışlar ve bir yahudi müfet
tiş ile karısını, üç çocuğunu ve kayın 

anasını kaldırmışlardır.Başka bir çete, 
Tulkarem hükümet klinigindeki bü
tün ameliyat aletlerini ve ilaçları kal

dırmışlardır. Tedhişçiler, biri Ra.m
Jeh'te diğeri Natania'da iki arabı ceza 
olarak öldürmüşlerdir. Kudüs'te de 
bir yahudi tabanca ile öldürülmüş
tür,. 

Mısır tahvilleri 
K<ıhire, 17 a.a. - Yüzde üç faizli ve 

ikramiyeli Mısır kredi tahvillerinin 
dünkü çekilişinde: 

1903 senesi tahvillerinden 455.321 
numaralı tahvil, 1911 senesi tahville
rinden 351.482 numaralı tahvil ellişer 
bin frank ikramiye kazanmışlardır. 

Hlinka vefat etti 
Paris, 17 a. a. - !spanya'daki. ka· Prag, 17 a. a. - Muhtariyetçi slo-

b. buhranı ile bu buhranın hallı, B. vak partisi şefi Hlinka saat 23.00 de 
ıne . •·n hükilmeti azimkılrane ida • vefat etmiştir. Reisicüımhur B. Beneş 

Negrın., - Hl' k ' - · . karar vermiş oldugunun ve ın anın yegenıne ve Ruzombeok 
r~ e~~'Y:hval ve şerait dahilinde ken- belediye reisine birer taziye telgrafı 
şı.~ 1

• 
1 icraatını tesirsiz kılacak olan göndermiştir. 

dısının si bakımından vaki itirıu: • Ba§vekil B. Hodza da muhtariyetçi 
kanunu esa ~ ı k rti' · · · · 

Bir cephane deposu patladı 
Şam, 17 a.a. - Şam civarında kain 

Mczze kasabasında bir cephane depo
sunda ~ece yansı yangın çıkmıştır. 
Çok mıktarda melinit infilak ederek 
civardaki binaları tutuşturmuştur. Ka
saba tahliye ettirilmiştir. Yangın saat 
bir buçukta söndürülmüştür. Dört bi
na harap olmuştur. 

İnsanca zayiat yoktur. 

Polonya ile Sovyetler 
arasında bir mesele 

Moskova, 17 a.a. - Tas ajansının 
bildirdiğine göre, Hariciye Komiseri 
muavini Potmekin bugün Polonya se
firi Gidovski'yi kabul etmiştir. Sefir 
hükümetinden aldığı talimat rnucibin· 
ce Polonya'daki sovyet sefaret ve kon
solosanesinin normal faaliyetini sek
teye u~ratan hadiselerin halli için ba
zı teklıflerde bulunmuştur. Bu hadi • 
seler neticesinde sovyet makamları da 
Polonya sefaret ve konsolosanesi hak
kında mukabil tedbirler ittihaz etmiş
lerdir. -

iki vapur çarpıştı 
~ ı.as.Ya'nın da ıeEerberJiği tatil et • 
f~~s~ Üzerine çıkmamq mıydı? ~ 
1tit rlık ilanı meseleıfoe karşı bugun. 
~ ahlterler dünkü askerlerden daha 

asııaatırJar. 
Al' ddetmekte bulundugunun Is ova pa sı rıyasetıne bır tdgraf 

ları ta 1 a d. "'ekmiıııtir 
delili addedilmekte ır, :s r ' 

Lizbon, 17 a.a. - Karadeniz'den ge
len ve Rotcrdam'a doğru gitmekte o -
lan yunan bandıralı Arusalipa yük va-

A. ş. ESMER 

1 KO{ÜK DIŞ HABERLER 1 
. X Clevland - Tarlada bir beton 

blokunun altmda parça parça ke.silmiş 
bir kadın cesedi bulunmuştur. Buka· 
dmm bir kaç seneden beri ele geçmi • 
yen bir katilin on birinci kurbanı ol -
duğu zannedilmektedir • 

X Budapeşte - General von Kluge 
ve general Marinetti'nin riyasetindeki 
alınan ve italyan heyetleri Sentetyen 
yortularına iştirak etmek üzere Buda
peşte'ye gelmişlerdir. 

X Sandiego "K.ali.forniya - Dün 
Sandiego körfezinde vukubulan iki 
tayyare kazası esnasında ölenlerin a • 
dedi beş değil yedi olduğu resmen bil
dirilmektedir. Bunlardan maada dört 
kişinin de yaralandığı ilave edilmekte
dir. 

X Londra - Sıhl vaziyeti gittikçe 
iyileşen Çemberleyn öğleden evel baş· 
vekalet dairesinde Lord Halifaks'x ka
bul etmiştir. 

X Ottava - Milletler Cemiyetinin 
gelecek içtimamda Kanada heyetine 
adliye nazırı Ernest Lap~inte riyaset 
edecektir. 

X V qington - Bahriye nezareti -
nin Honolulu'dan aldığr haberlere gö
re, Nantilur denizaltı gemisinde vuku
bulan infilak neticesinde beş kişi ya -
ralanmrştrr. Kazava bir hava tazyik 
makinesinin sebebiyet verdiği söylen
mektedir. 

X Var§ova - Ksij gazetesinin 
Dantzig'den aldığı bir habere göre, 
üniformalı altmış nazi 15 ve 17 yaşla
nnda iki polonyalı genci gamalı haçlı 
bay~ağ selamlamadıklan için döğmüş
lerıdır. 

X Paris - General Perşing, saat 
11.40 da buraya gelmiştir. General, 
geçen. senelerde olduğu gibi sırp mak 
tullen komitesinin reisi sıfatiyle ame
rikan mezarlrklan ile abidelerini ziya
ret için gelmiştir. 

puru sis yüzünden Portekiz sahilleri 
açığında fransız Nemours vapuru ile 
çarpışmıştır. Arusalipa teknesinde a
çılan yaraya rağmen kendi vesaiti ile 
Lizbon'a kadar gitmeğe muvaffak ol
muş, Nemours yoluna devam etmiştir. 

Südet meselesinin aon vaziy9'ine 
bak.ılırsa endiıenin kamilen bertaraf 
olduğunu farzetmek kabil değildir. 
Çekoslovakya' da askeri bir zümrenin 
siyasi konuşmıya başladığını, çek za -
bitlerinin Çekoslovakya tamamiyetini 
müdafaa için gayet kuvetli bir tavır 

takındıklarını görüyoruz. Hatta bu 
memlekette askeri bir diktatörlükten 
bile bahsediliyor. Bqvekil Hodza'nm 
mevkiinin earsıldığı da son günlerin 
enternasyonal dedikodulannrn ba!hca 
mevzuu oldu. 

Eğer bu telaı ve heyecanı alelade 
insanlar göstermiı olsalardı, ehemiye
ti yoktu. Avrupa'nın idaresini ellerin
de tutan devlet adamJarı bile bir lahza 
tela§a dü~mekten kendilerini kurtara. 
madılar; belki şu dakikada bile kulak. 
lan kirişte yaşıyorlar! 

Bunun sebebi nedir? Sulh niçin tah
kim edilemiyor? Bu sualleri de §U kı • 
sa cevapla izah edebiliriz· Kimsenin 
kimseye emniyeti yok ve, bütün par
lak kelimeli iddialara rağmen, -"";_.• 
söylediğinde eamimi değil 1 

İf al yan üniversitelerine fazla 

talebe ahnmıyacak 

Roma, 17 a.a. - Bazı italyan üniver
sitelerine kayıt ve kabul edilecek ta
lebenin miktarı tahdit edilecektir. Bu
nun sebebi, talebenin dersleri "e labo
ratuvarlardaki mesaiyi daha ziyade 
rahatlıkla ve kolaylıkla takip edebil
melerini temin etmektir. Bu cümleden 
olmak Ü.zere Rom~ üniversitesine gi
receklerın 15.000 ı ve Napoli üniver _ 

sitesine gireceklerin de 10.000 i ge
çemiyeceği karar altına almınıştır. 
Her ne kadar kararnamede bir sarahat 
yok ~se de h~kümetin takip etmekte 
~ldugu ırk sıyaseti dolayısiyle halis 
ıtalyan ırkından olan talebenin tercih 
edilecekleri bedihidir. 
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SOVYET MAN(UKO SINIRINDA 
. 
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Emrinden sonra 
S ovyetlerle japonlar arasında 

muharebe durmuştur. Mos
kova'daki japon elçisinin B. Litvi
nof'la yaptığı yeni bir mülakatın 

neticesinde varılan uzlaşma muci
bince çarpışmalara bu gece - ma
halli saatle orada öğle vaktı - ni
hayet verilmiştir. Sabahın üçünde 
Londra'ya gelen bir Moskova tel
grafı B. Litvinof'la B. Şig~mitsu a
rasında, Mançu sınırında silahlı mü
cadeleye nihayet verilmesi için bir 
anlaşma yapıldığın, bu anlaşma mu
cibince sovyet ve japon kıtalarının 
"Ateş kes" kumandası esnasında iş
gal etmekte oldukları mevkilerde 

kalacaklarını ve nihayet Sovyetler 
birliği'nin iki mümessiliyle Japon

ya'nın bir ve Mançuko'nun bir mü

messilinden mürekkep bir komisyo
nun ihtilafa mevzu olan hududu ta

yin işiyle tavzif edileceğini teyit e
diyordu. 

Ehemiyetli olan şey, harbın sona 

ermesi ve bir rus - japon harbı teh
likesinin önlenmesidir. İki hükü

met, daha başlangıçta, Çin - japon 
harbına ınzimam ederf'k bütün U

zak şark'ı harp haline koyacak olan 

bir silahlı mücadeleyi önlemek ar

zusunda olduklarını e>ildinoişlerdi. 

İki devlet de, böyle bir harbın teh

likelerine kendilerini maruz iınak

mamak hususunda aynı derecede 

:nenfaat sahibidirler: Japonya için, 

kuveti ne olursa olsun, biri Çin'e, di

ğeri de Sovyet Rusya'ya karşı iki 

büyük seferi birden idame etmek va

ziyetinde bulunmak, Asya kıtasında 

genişleme siyasetini tehlikeye koya

cak mahiyettedir. Rusya için de her 

hangi bir dış harbın güçlükler çı
karması ihtimali vardır. Onun için
dir ki rus ve japon militerlerinin 
mahallinde kendiliklerinden girit
tikleri teşebbüsler iki hükümctin 
politik faaliyeti için tehlikeli bir 
mahiyet arzetmektedir. Tokyo'da ve 
Moskova'da nihayet mantık ihtiras
lara galebe çalmıştır. Umumi ba
kımdan bu netice ancak takdirle 
karşılanabilir, iki devletin mesul 
devlet adamlarının bir hal şekline 

varmak için uzlaşma zihniyeti gös

termeleri öğülmelidir. 

B u iş, ne biri ne de öteki için 

kolay değildi. İhtilafın mey
dana çıkmasına ıebebiyet veren ,art
lar derhal, politik rejimi ne olursa 
olsun hiç bir devletin lakayıt kala
mıyacağı, itibar meseleıini ortaya 
çıkarmıştır. 1868 Hun - Çung rus -
japon muahedesine iıtinat eden Sov- • 
yet Rusya, o muahedeye merbut ha
ritaların kendisine ait göıterdiği 

bir araziyi askeri kıtalariyle işgal 

etmiye hakkı olduğu mütaleasınday
dı. Reımen bu haritaların mevcudi· 
yetinden haberdar olmıyan veya 
bunların kıymetini inkar eden Ja-

LÖ TAN 
GAZETESİNİN 
BAŞYAZISI 

ponya, Posiet limanına hakim oldu
ğu için stratejik kıymeti büyük o
lan Çang - Ku - 1' eng sırtlarının 
Mançu arazisine dahil oldugunu id
dia ediyordu, ve burasını işgal eden 
rus müfrezelerini tardetmek için kı
talar göndermişti. Ruslara göre, ja
ponlar tarafından taarruz ve hala 
meri olan bir muahede mucibince 
kendisine ait olan bir sovyet topra
ğına meşhut tecavüz hali vardı. Ja
ponlara göre de, kendilerinin Man
çuko'ya ait saydıkları bir araziyi iş
gal için bir sovyet teşebbüsü vardı, 
bu teşebbüse kuvete müracaat sure
tiyle mani olmayı hakkı telakki edi
yordu. Moskova Çin'le usulü daire· 
sinde akdedilmiş bir muahedeyi ile
ri sürüyor; Tokyo tezini ispat için 
bu toprakların şimdiye kadar ruslar 
tarafından filen işgal edilmiş olma
dığı, bu topraklar üzerinde rusla
rın hakkı sabit bulunmadığı delilini 
ileri sürüyordu. 

8 u mmtakavi hadisenin bir 

rus - japon harbına meydan 
vermemesi için, Tokyo hükümeti, 
ilk defa ihtilaflı mıntakanın bita
raflaftırılması hususunda bir tek
lif yaptı. Rus ve japon kıtaları aynı 
zamanda çekilecekler, iki japon, iki 
Mançu ve iki sovyet murabbasından 
mürekkep bir komisyon - ki rus te
zini iki mümessilin müdafaa etme
sine mukabil japon tezinin dört ta
raftarı bulunacaktı - bu hududu sa
rahatle çizecekti. B. Litvinof, mu
vakkat bir hal şekli ile çarpışmala
ra nihayet vermek teklifine muhalif 
olmamakla beraber, ruı ve japon kı
talarının aynı samanda çekilmesi 
teklifini reddetti, çünkü Moakova 
bu suretle 1886 muahedesinin verdi
ği haktan feragat etmiş ve sovyet a
razisinin bu kısmının maliki yeti me
selesinin münakaşa mevzuu olması
n: kabul etmi şolacaktı. O, Çang -
Ku - Feng sırtlarının kayıtsız şart
sız tahliyesini istiyordu. Tokyo hü
kümetinin, prestij sebepleri dolayı
siyle, bunu kabul edemiyeceği aşi
kardı. On gün müddetle, her iki ta
raf için de zevahiri kurtarmıya mü
sait bir formül arandı, bir yandan 
da askeri hareketler günden güne 
tiddet kesbediyordu. 

Dün üzerinde anlaşmanın yapıl
mıg olduğu şartlar Moskova ve Tok
yo hükümetlerine diplomatik bir 
zillete katlanır görünmeden askeıi 

hareketleri durdurmak imkanını 

vermiştir. Rus ve japon kıtaları, iş
gal ettikleri mevkilerde kalmakta
dır. Bu da, iki devletten hiç !;\rinin 
esasta tavizde bulunmadığına, ve 
hususi taleblerini aynen muhafaza 
ettiklerine delildir. İhtila!l: mınta
l:anın kime ait olduğunun tayini 

.. 

JAPONYA İÇİN KUVETİ NE 
OLURSA OLSUN BİRİ ÇİN'E, 
D1GE.Rİ DE SOVYET RUSYA'
YA KARŞI İKİ BÜYÜK SE
FERİ BİRDEN İDARE ETMEK 
VAZİYETİNDE BULUNMAK, 
ASYA KITASINDA GENİŞLE
ME SİYASETİNİ TEHLİKEYE 
KOYACAK MAHİYETTEDİR. 

meselesi olduğu gibi kalmaktadır, 
bu sefer iki rus, bir Mançu ve bir 
japondan mürekkep olarak teşekkül 
edccclı: komisyon bu davayı hal i
şiyle meşgul olacaktır. Silahların 

sustuğu, diplomatik yoldan bir neti
ceye varmıya karar verildiği anda;~ 

ıtibaren. bütün mc~nl hakları koru
yacak bir uzlaşma şeklinin bulun-

ması kolaylaşmıştır. Umumi sulh i

çın vahim bir tehdit hafiflemekte 
ve silinmektedir. 

!ruin Elizabel 

transatlantiği 

denize indiriliyor. 
İngilizlerin büyük transatlantiği 

Kuin Mari, mavi kurdelayı bir türlü 

kazanamamıştır. Klaydbank'ın !skoç
ya tezgahlarında yapılmakta olan ye -

ni Kuin Elizabet transatlantiği ey

lülde denize indirilecektir. Yeni 
transatlantiğin uzunluğu şimdiki hal

de mavi kurdeiayı elinde tutan fran -

sızların Normandi tramatlantiğinden 

ancak 19 santimetre fazla olduğu hal -

de hacminı 85.000 ton olup Nor
mandi'den 1.577 ton fazladır ve 

2410 yolcu taşıyacaktır. İngilizler bu 

gemileriyle mavi kurdelayı mutlaka 

alacaklarına emindirler. 

Otuz senedenberi mavi kurdelayı 

kazanmak için müsabakalara giren va

purlar şunlardır: 

1907 - Moretanya (ingiliz) 32.000 

ton 68.000 beygir kuvetinde, 1911 -

Moretanya (ingiliz) 32.000 ton 68.000 

beygir, 1933 - Bremen (alman) 52000 
ton 90.000 beygir, 1933 - Reka (ltal -

yan) 51.000 ton 100.000 beygir, 1935 

- Normandi (fransız) 83.423 ton 

160.000 beygir, 1936 - Kuin Mari (in
giliz) 80.774 ton 200.000 beygir, 1937 
- Normandi (fransız) 83423 ton 
160.000 beygir. 

Karlar arasında bir sığnak 
Alp dağlarının en yüksek tepesi 

olan Mon Blan civarında deniz yü
zünden 4.362 metre yükseklikte bulu· 
nan bir tepe üzerine fransnzlar tara -
fından bir sığmak yapılmıştır. Daimi 
karların içinde kurulan bu sığınağın 
inşası sekiz gün devam etmiştir. Bu
nun bu kadar çok uzaması havaların 
mütemadi çahşmıya müsaade etmeme
sidir. Günde ancak 4 saat çalışılabili
yordu. 

Mimar ve tanınmış dağcı Şövalye 
tarafından inşa edilen bu sığınakta 

yanabilecek hi çbir şev y!:>ktur. Bura
daki yorganlar ve döşekler dahi am
yanttan yapılmıştır. 
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Kahve falı bakrll rken 

Fincanın altına konan 
pandandif ne olmuş? 

Bu vaka sahil şehirlerimizden bi -
rinde geçmiş. 

Ceza kanununa göre mahiyeti do -
landırıcıhğın alasıdır. Fakat dolan -
dırma şekli bizim ötedenberi alıştığı
mız, klasik usullere benzemiyor. Bu 
gösteriyor ki meslekler zamanın iler
leyişine ayak uydurmak, tekamül et -
mek mecburiyetindedirler. Erbabınca 
ince bir meslek sayılan dolandırıcrlrk 
bile .... 

Kafa dengi iki ihtiyarca kadın, 

denk kafalarını biribirine dayamış, 

zahmetsiz, eziyet1liz, külfetsiz ve ser
mayesiz para kazanmanın yolunu ara
mnJlar, biri : 

- Aklıma dehşetli bir fikir geldi, 
demiş, sen fal bakmasını bilir misin? 

Öteki düşünmüş, taşınmış: 
- Vallahi doğru11unu isterıen bil

mem, demiş, fakat icab ederse baka -
rız, ne yapalım. Ve ilave etmiş: 

- Hani pek bilmez de sayılmam: 
Kahve telvesi fincanın dibine çökün
ce yürek sıkıntısı, fincanın kenarları 
yol yol olunca, yol!... Küçük lekeler 
de kısmet, para .... 

Beriki : 
- Tamam, demiş, ben de bir avuç 

fasulyadan bir araba laf çıkarırım, 
olur biter. Oldu mu, oldu. 

- Peki demişler, şimdi kimin fa. 
lına bakacağız? Eğer duyulursa ce -
za y~riz. Hükümet bu işte pek aman
sız .. Onun için pek etrafa çaktırma -
dan bu işi çevirmemiz lazım. Kimse
ye haber vermiyelim, onlar bize gel -
sinler, biz gidip şunun bunun evinde 
fallarına bakalım, ne dersin? 

Arkau ... ~ı bu ıııtu dclııa gı.ızel ı'iÖ1e

mış: 

- Bizim mahallede birkaç dertli 
var, demiş. Bir tanesinin oğlu uzak · 
larda bir memlekette, epeydir haber 
alamıyor. Fenerle falcı arıyor. Bizim 
Satvet hanımın da bugünlerde eli bir
az dardadır; para gelecek yeri yok 
ama, piyango bileti alıyor. Bunlar 
batınnda kalam. limcU ben 'Oraya ıı

der: 
- Benim bildiğim kudretli bir fal

cı var, olmıyacak işleri bilir, gaipten 
haber verir. Pek kimseye gitmez ama 
ben senin gül hatırın için onu ayağı
na getiririm, derim. Sonrada beraber
ce gideriz. 

Karar veriliyor. Aracılığı üstüne a
lan cadaloz kalkıp Satvet hanımın e
vinin yolunu tutuyor. Uç be§ laftan 
sonra Satvet hanım dertli dertli ko -
nuımıya başlıyor: 

- Ah hanımcığım ah, diyor. Göz
lerim dünyayı kapkara görüyor. Evi 
sattıracaklar, borçlular damımı ba,ı
ma geçirecek; halim harap ... 

Beriki Satvet hannnın bu samimi 
sızlanışını matemli bir halle dinliyor; 

- Kader, ne çare diye başmı iki 
yana sallıyor. Fakat arkasından da: 

- Merak etme Satvet hanımcığım, 
diyor, her derdin bir devası, her ke -
derin bir çaresi bulunur. Uzme ken -
dini ... 

- Var bir iki ümidim, diyor Ba
yan Satvet, büsbütün de yok değil, 

ve lakin bilinmez ki, olur mu olmaz 

mı? 

Son .kozu oynamanın sırası geldi 
artık .. Falcı yamağı şıp diye yap1'tı
rıyor: 

- Bunun da kolayı var, diyor, bir 
falcıya baktırsan. 

Satvet, bu fikri hiç de gayri muva
fık görmüyor. Öyle ya bir falcıya bak
tırıp işlerinin olup olmıyacağını an -
lamak dururken ne diye üzülüp dur
malı? 

- Fakat falcı nerede, diyor, bu i•
lerden anhyan kaldı mı artık.. Ne
rede o eski zaman bülbülleri? 

Bundan sonra cadaloz sureti hak -
tan görünüp arkadaşını ortaya atıyor. 

- Ben, diyor, bu kudretli falcıyı 
sah sabahı ayağına getireceğim. Bizi 
bekle ... Tabii o kimscaizi de memnun 
edersin ... 

Salı sabahı, ahbap çavuşlar Satve
tin evinin yolunu tutuyorlar. Satvet, 
kalkıyor, bu hayırlı misafirlerini kar
şılıyor, ağırlıyor. Elceğiziyle kahve • 
lerini pi§iriyor. 

Bir de kendisi için. Kahveler bit
tikten sonra kudretli falcı: 

- Hanım, diyor, sizi çok sevdim, 
tut niyetini, kapa fincanını, falına 

bakacağım senin .. 
Fincan kapanıyor. Srrtı aoğuyun -

cuya kadar gene dereden tepeden ko
nuşuluyor. Ve bekleniyor. Fakat, bu 
safiyane muhavereler arasında Satvet 
bütün içini dışını ortaya dökmüş, ne
si var, nesi yok söylemiftir. Kırmızı 
çekmecedeki baba yadigarına varın -
cıya kadar ... 

Kudretli falcı, Satvet'ten daha he
yecanlı olarak, sık sık fıncanı mua
yene ediyor, nihayet; 

- Soğudu artık bakabiliriz, diyor 
ve tek telli, çatlak camlı gözlüğünü 

burnunun ucuna yerleftirerek, diz 
çöküyor, ba,hyor anlatmrya .... 

- Amanın hanım, diyor, senin i
çin bedestenden beter .. Kuruyonıun, 
kuruyorsun sıkıntın; kederin başın -
aan a,Ylft ... 

Bu laflar Satvet'e ümit veriyor, i
çinden : 

- Ne iyi kadın, ne iyi falcı, di~or, 
ne güzel biliyor, ne de güzel konuşu
yor. Öteki o değilden devam ediyor: 

- Fakat srkıntıdan kurtulacaksın. 
Işık görünüyor, kısmet var sana .. 

Satvet gözlerini dört açııyor, elle
rinin ayalarını kulaklarına yardımcı 
veriyor, safi kulak kesilip dinliyor: 

- Sana bir yerden topluca bir pa
ra gelecek; ama pek kabarık, fakat 
nereden gelecek bu pek belli olmuyor. 

- Peki ne zaman kızım, yakıında 
mı? 

Şimdi, dolandırıcılığın ince nok
tası gelmiştir. Falcı, gayet hakimane: 

- Bunu da, diyor, sana söyliyebi
lirim. Hatta gününe, saatine kadar 
bilinir. Fakat bunun için fincan taba
nını ters çevirip altma da kıymetli 

bir şey, mesela §.öyle değerli bir taş 

koymak lazımdır. Bu iş böyle olur. 

Bayan Satvet dertten kurtulacağı, 
evini ha<:izden kurtaracağı, borçlula -
rmın ağzmı tıkıyacağı günü bir an 

RADYO 

Ankara: aliye 
l 

Öğle Neşriy;tı •? 
3 

K 
14. O anşık 

neıriyatı - 14.SO Plakla türk musıki 
halk şarkıları - ıs.ıs Aıans haberler' 

Akşam Neşriyatı : 
18.30 p 

dans musikisi - 19.15 Türk musiki 
halk şarkıları (Makbule) - 20.00 Saat 
rı ve arapc;a neşriyat - 20.lS Radyof 
temsil (Gençler grupu tarafından) -
Şan plakları - 21.lS Stiıdyo salon orke 
sı: 1 - Rudolf Kattnigg: Dcs königs sold 
2 - Mouon: Marche Hcroique. 3 - B 
Marks: Die Kleinen Solda ten. 4 - Tho 
Raymond. 5 - Winiawski: Legende -
Ajanı haberleri ve hava raporu -
Yarınki program ve son. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı · 
12.30 Plakla 

musikisi - 12.SO Havadis - 13.05 Pi 
türk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı : 
1 30 

ç· 
8. ıgan 

vaları (Plak) - 19.15 Spor musababel 
Eı;ref Şefik- 19.55 Borsa haberleri - 2 
Saat ayan: Grcnvic; rasatanesinden na 
Belma ve arkadaşları tarafından türk 
&ikisi ve halk ııarkıları - 20.40 Hava r 
ru - 20.43 Ömer Rıza Dogrul tarafın 
arabc;a söylev - 21.00 Saat ayarı: Ork 
ra: 1 - Kalman: Hussaren Liebe. 2 - Li 
Mart d'Isolde. 3 - Lince: Valse Lente 
21.30 Şaban Soyak ve Bayan Soyak : 
türküleri - 22.10 Novotniden naklen 
kestra konseri: Kemal Akel idaresind 
22.50 - 23 Son haberler ve ertesi gu 
programı. Saat ayarı: Son 

Avnıpa : 

OPERA VE OPERETLER : 19 Kol 
ya - 20 Budapeşte, Bordo, Nis, Paris E 
kulesi, Droytvic;, Stokholm - 20.5S Be 
münster - 21 Roma - 21.30 Strasburg. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE S 
FONİK KONSERLER : 19.SS Praıc 
Kopenhag, London - Recyonal -20.10 
nikıberg -20.30 Paris - 21.35 Lüksenbu 

ODA MUSİKİSİ : 17.40 Prag -
Breslav. 

SOLO KONSERLERİ : 13.5 Stokh 
- 17 Beri in 17.30 Stokholm - 17.45 Do 
land Zender - 18.10 Hamburg - 18.20 
nih, Viyana - 18.30 Breslav - 18 . .W Miı 
- 19 Bcrlin, Laypzig, Varşova - 19 
Bükreı - 19.30 Strasburg - 20.50 Kop 
hag - 21.3S Milino. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.) : 17 

Sarbriık - 20.25 Presburg. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLA 

18.10 Köniksberg - 22.lS Stokholm. 
HAFİF MÜZİK : 6.10 Hamburg - 6 

Kolonya, Laypzig - 7.10 Kolonya -
Frankfurt, Kolonya, Köniksberg - 10 
Hamburg, Viyana - 12 Alman istasyonl 
- 14 Laypzig, Ştütgart - 14.10 Kolon 
Viyana - 14.15 Berlin - 15.30 Berlin -
Alııı:ın ioLcı.>7onlarT - 1A ıc._.,. - 18 
Frankfurt -20.10 Hamburg- 20.15 Fr 
,...,. -,2.ll.3 Sotte- ı:z:,;)U l' ranıtturt 
22.40 Hamburg - 24 Frankfurt. 

HALK MUSİKİSİ : 5 Köniksbcr.c 
11.30 Ştütgart - 19 • .W Breslav -
Sarbrük - 22.30 Stütgart • 

DANS MUZİÖİ ı 17 Stütııart - 21· 
London - Recyonal - 22 Floransa, Sof ya 
22.5 Budapeşte - 22.10 Beromünster, 
don - Recyonal - 22.30 Viyana, Post 
rizyen - 22.4S Tuluz - 22.55 Lüksenbur 
23 Milino - 23.10 Droytviç. 

evel öğrenmek için ahhya, obhya 
mızı çekmecesinin başına gitmi,, 
ğrna soluna ıbir göz attıktan 

kU§Clğıının içine düğümlediği anah 
rını çrkarmı' ve kırmızı çekmeces 
açmıt- Çekmecenin dibinden babaf 
nın, düğününde hediye ettiği zümr 
lü pandandifi avucuna sı:kı,tı~ 
getirip kahve fincanmın altına ycrl 
tirmif. 

Yerleştiriş o yerleştiri9 ... 
bir göz atmif, sonrada kirmeye 
dinneden pandandifi avucunun i~ 
yerlettirmi§. 

- Biraz başım döndü de diye 
,arı çrkmış, arkaamdin da öteki ... 

Dolandıncrlar, tabii derhal ya 
Y'I ele ...ermi41er. Mahkeme saf 
her halde çok enteresan olacak .. 

etti ld intihar bir ümibizlik filidir. hakikate hizmet veya ona ihanet etmit olmalan 
benim değil, onların bilecekleri ittir. Yazdıklarını 

bilmiyorum ve bilmek de iatemiyorum. Fakat inti
har hadiseai kayde layıktır. Şimdi, bu hadisenin na· 
aıl cereyan etınit olduğunu ilmin nuru ile tetkik et
mek muvafık olur. Bu auretle ilimden iatiane etmek 
te olmama hayret etmeyiniz. Onun dinden iyi doa
tu yoktur. imdi, hekimlik ilmi bize bu itte çok yar
dım edebilir. Bunu derhal anlıyacaksınız. Kilise, 
müntehiri aineainden, ancak intihar bir ümitaizlik 

GOLONC HİKAYE 
Fakat Konatantan Mark, küçük figÜrant Lidi' -

nin aüzel olup olmadığını, alakalanarak, Möayö 
Pradel'den 10rdu. 

- Onu 23 ilkfefTİn günü'nde gördünüz. Grönel 
ovaamda Madam Rovo'dan kurabiye alan mahalle 
kadını rolünü yapıyor. 

fili iae, çıkarıp atar. Hayatlarma kaideden deliler 
ümitaiz insanlar değildirler, ve Kilise onlardan du
alarmı eairgemez: O bütün babtaızlar için dua e
der. Ah! bu zavallı çocuğun bir aıtma nöbeti veya 
bir dimağ baatalığı teairi altında hareket etmit ol
duğu teapit edilebilseydi, eğer bir hekim bu biçare
nin kendi eli ile canına kıydığı zaman aklı batmda 
olmadığını tasdik etseydi dini raaime hiç bir engele 
raatlanmakaızm yapılabilirdi. 

Möayö Mirabel'in ağzından bu sözleri kapınca 

Madam Dua derhal tiyatroya kotlu. Parmaldilr'in 
provası bitmitti. Pradel'i, odasmda, biri bir it ve 
diğeri izin verilmeaini istiyen iki genç aktriale bir
likte buldu. Pradel, bir teklifi ilk önce reddetme
den katiyen kabul etmemek prenaipi veçhile bunla
rm ricaamı reddediyordu. Bu auretle lutfettiği en 
ehemiyetsiz ıeye bir kıymet vermit olurdu. Parlak 
gözleriyle patrik sakalı, hem &tıkça ve hem de ba
baca halleri onu eaki üatadların eatamplarında iki 
kızı arasmda görünen Lut'a benzetirdi. 

Her birine, ayn ayn: 
- imkanı yok, yavrum... fakat yarm bir kere 

ufraymız, diyordu. 
Bunlara izin verdikten aonra, bir taraftan mek-
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Yazan: ANA.TOL FRA.NS 

tup imzalıyarak sordu: 
- Ey, Madam Dua, ne haber? 
Nantöy'le beraber zuhur eden Konatanten Mark 

acele acele söze karıtlı: 
- Ya benim dekorlar, Mösyö Pradel? 
Sonra, perde açıldığı zaman görülecek manza

rayı yirminci defa olarak tarif etti: 

- ilk planda eaki bir park, ve timal tarafındaki 
büyük ağaçların gövdeleri yosundan yeıillef1Dit o
lacak. Toprağm nemliliği hiasedilmelidir. 

Ve direktör cevap verdi: 

- Emin olunuz ki ne yapılmak kabilse yapılacak 
ve yapılan da pek elveriıli olacaktır. Ey bakalım, 
Madm Dua, ne habet"? 

- Bir ümit ıtıiı belirdi. 
Müellif devam etti: 
- Dipte, hafif bir sia arasmda, Ableyi - o - Dam'

ın ince arduvaz çatıları ... 
- Tamam. Oturunuz, Madam Dua, emrinize 

amadeyim. 
Madam Dua: 
- Piskaposluk dairesinde pek iyi bir muamele 

gördüm, dedi. 
- Möayö Pradel, Abbci'nin duvarları kaim, 

Çeviren: NASUHi BA.Y,DA.R 

derin ve bununla beraber aktam aialeri içinde ha
y.al meyal görünmelidir. Açıık altın aarıaı bir gök .•. 

Madam Dua devam etti: 
- Papas Mösyö Mirabel, pek kibar bir papastır •.. 
Direktör sordu: 

- Mösyö Mark, sizin o açık altın sarısı aemanı-
71 görmek iater miainiz? Devam ediniz, Madam 
Dua, devam ediniz; aizi dinliyorum ... 

- ... ve pek naziktir. Gazetelerin boıboiazlığma 
dair gayet kapalı bir imada bulundu. .. 

Bu sırada, rejiaör Mösyö Marıjey odaya hızla 

girdi. Yetil gözlerinden kıvılcımlar saçılıyor ve 
kumral bıyıkları alevler gibi rakaediyordu. Acele 
acele söyledi: 

- Gene bati adı!... Küçük figÜrant ' Lidi, merdi
venlerde cıyak cıyak bağırıyor. Dölaj'm kendiaine 
tasallut etmek i.tediiini aöyliyor. Bir aydan beri 
bize bu hikayeyi durup durup .anlatıyor. Artık bu 
bir nakarat oldu! 

Pradel: 
- Böyle bir yerde buna müaamalia edilemez, 

Dölaj'a ceza verirsiniz... Madam Dua, rica ederim, 
devam ediniz. 

- Papaı Möayö MiRbel bana tam vuzuhla izah 

Konatanten Mark: 
- Zannıma kalırsa gayet güzel bir kızdı, dedi. 
Pradel cevap verdi: 
- Elbette. Fakat bacak bilekleri direk gibi ol· 

mHaydı çok daha gÜzel bir kız olurdu. 
Konatanten Mark, dütünceli, devam etti: 
- Dölaj ona tasallut etmif ... Bu adamda atk hi.

ai var. Atk basit ve iptid-ai bir ittir. Mücadeledir, 
kindir. Bunda tiddet zaruridir. Mütekabil rıza ile 
atk ancak uaanç verici bir angaryadır. 

Ve heyecan içinde bağırdı: 
- Dölaj harikulade bir adamdır! 
- Heyecana kapılmaymız. Bu küçük Lidi, loca-

amda, aktörlerime fmdıkçılık eder, ve aonra, par• 
verilmeai için birdenbire bağırarak kendisine ı.· 
aallut edildiğini bağıra bağıra söyler... Bu kurnas• 
lıtı ona atıiı öiretmittir. Paraları da çeken kencli
aidir ..• Diyordunuz k~ Madam Dua ... 

Madam Dua devam etti: 
- Uzun ve dikkate fayan bir muhavereden _.,. 

ra Papaı Möayö Mirabel bana muvafık bir hal tal'" 
zı gösterdi. Bütün güçlükleri izale etmek için fÖ • 
valyenin aklı tamamiyle batında olmadığmı ve ıı-· 
reketlerinden meaul tutulamıyacağı bir hekim ta ..... 
fmdan tasdik edilmesinin kafi geleceğini ihaaa ettL 

Pradel itiraz etti:, 
(Sonu var) 
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Edremit ve havalisine ıif a veren 

Derman kaphcası 
Yakında halka açılıyor 

il ---

Derman kaplıcası bu güzel binanın içindedir 
Geçen sene 9 eyllılde temeli atılan 

Edremit kaplıcası artık faaliyete geç
mek üzeredir. Bu ay sonlarında 30 a-

- . 
ğustosta yahut geçen sene temeli a-
tıldığı 9 eyh'.ilde Balıkesir valisi E
tem Aykut'un huzuriyle açılış töre
ninin yapılması mukarrer bulunan bu 
kaplıca, Türkiyede emsaline nadir te
sadüf edilir bir şekilde, 10 köyün iş
tiraklerinden doğan bir köy birliği
nin müşterek yardım ve gayretleriyle 
vücut bulmuştur. 

Kaplıcanın eski hali çok iptidai ve 
sıhhi şartlara uygun olmıyan bir ha
vuzdan ibaretken bugün bu harabe 
her türlü asri tertibatiyle mükemmel 
ve modern bir kaplıca haline gelmiş
tir. İşe çok proğramlı bir tarzda baş
lanmış, mütehassrslardan azami isti
fade olunmuştur. Binanın tertip ve 
tanzimine ait direktifler, bugün tür
kiyenin yegane Fizikoterapi müte
hassısı sayılan ve gerek Avrupa'da 
gerek Bursa'da ılıcalar üzerinde cid· 
di tetkikler yaparak eserler yazan 
Profesör Nüzhet Şakir tarafından ve
rilmiş ve kaplıcanın bu tavsiyelere 
göre projesini de kıymetli mimarları
mızdan İhsan Kutar yapmıştır. 

Çelikpalas'ın suyu ile meşgul olan 
su mühendisi Suphi Sukut, elektrik 
mühendisi Hasan Halet'in de kıymet· 
1i ihtisaslarmdan istifade olunmuş

tur. 
Kaplıcanın suyu eski halinde sene

nin ancak üç beş ayına münhasırdı ve 
bilhassa bu müddet zarfında bile ha
raret derecesi mütehavvildi, buna, 30 
metreye kadar inen bir arteziyenle 
çare bulunmuş. daimi olarak ve 58 de
recei hararette çok sıcak bir su elde 
edilmiştir. 

Bu kaplıcanın tahlil raporlarına na
zaran madeni az sıcak sular sınıfın· 
dan oligometalique, sulfate ve bicar· 
bonate calcique ve soudique, muhtelit 
bir su olduğu anlaşılmaktadır. 

Tahminen bir kilometre murabbaı 
bir sahadan, yer yer çıkmakta olan ve 
büyük bir miktar tutan, bu suyun, 
hararet derecesi, muhtelif yerlerde, 
bariz farklar göstermektedir. Hali ha
zırda suyun 50-60 hararet derecesinde 
çıktığı yerler bulunduğuna ~~-re, bu 
suyun, çok derinlerden geldıgınc ve 
sathi sulardan olmayıp, nari sular sı
nıfından bulunduğuna hükmetmek 
icabeder. 

Profesör Nüzhet Şakir, raporunda 
bu kaplıcanın suyu ile beraber, bu su
yun çıktığı saha dahilinde, maden su
larında yaşamağa elverişli olan neba

tatın ve uzvi maddelerin neşvünema

sı dolayısiyle, bataklık şeklinde husu
le gelen çamur sahasının, tedavide 
sudan daha fazla ehemmiyet ve kıy
meti olduğunu, bu çamurun bizzat 
daima yenilenen ve tazelenen ılıca 

suyu ile husule geldiği düşünülürse, 

Avrupa kaplıcalarındaki, Karlsbad, 
Fransesbad'daki gibi, mur denilen, 
bir çok çamurlardan daha üstün bir 
kıymette bulunduğunu, binaenaleyh 
bu ılıca suyu üzerinde yapılacak te
sisatın aynı zamanda çamura d~ ait 
olması ve bu sayede Derman kaplıca
sının, Türkiye'de henüz fenni şekil
de hiç bir yerde bulunmıyan, ça_rnı.~r 

banyolarının, tedavideki, mühim ıhtı
yacı karşılıyacağını söylemektedir. 

Kaymakam Ômer Bedrettin, pro
fesör Nüzhet Şakir, Doktor Ni

zamettin 

banyoları ve kantini ile ancak 25 bin 
liraya yaklaşan bu tesisat, münhası
ran Altınoluk, Avcılar, Bostancı, Gü
re, İnönü, Kızılkeçili, Küçükdere, 
Narh, Şekviran, ve Zeytinli köyle
rinin köy kanununa göre vücude ge
tirdiği birlikle meydana getirilmiştir 
ki bu kadar kısa bir zamanda, böyle 
muazzam bir eserin tamamen köy pa
rasiyle başarılması Edremit köylüsü 
için bilhassa iftihar olunabilecek bir 
varlıktır. 

Kaplıcayı ve muhtelif bir çok fi
danlar dikilmiş parkını bütün güzel
liğiyle tenvir edecek elektrik tesisatı 
ileride, tesisatın kurulduğu Bostancı 
köyünü de tenvir edecektir. Binanın 
bulunduğu yer, muhitin istifadesi ba
kımından pek müsait bir yerdir. 
Burhaniye Ayvalık'la Havran ve Ba

hkesir'e ve Edremit'e giden şoseler 

tam kaplıcanın yanından geçmekte, 
Balya Karaaydın hattının yolcu tren
leri de tam kaplıca önünde durmak
tadır. Bu itibarla Derman kaplıcası 
muhitin ihtiyacını kolayca ve ucuzca 
karşılıyacak bir vaziyettedir. 

Gerek imar edilen eski kaplıca ve 
gerek yeni Derman kaplıcası bilhassa 
bu sene için köy birliği tarafından 

tutulacak bir müdür marifetiyle işle
tilecek ve bu idare birliğin seçeceği 
bir kontrol heyetiyle kaymakamlığın 
mürakabesi altında çalışacak fiyatlar 
da halkın istifadesi için çok ucuz ya
pılacaktır. Lüks banyoların saati, a
zami elli kuruş, diğerleri 25-30 kuruş 
olacak, umumi havuzlar da 5-10 kuru
şu geçmiyecek bütün Edremit, hatta 
civar kazalar Derman kaplıcasının bu 
güzel eserin açılmasını dört gözle 

beklemektedir. 
30 ağustosta, sayın vali Etem Ay

kut'un uğurlu eliyle ve Akçay'da 
süratle ilerlemekte olan gazino ve 
plaj tesisatı ve Havran'da yapılan 

hükümet konağiyle birlikte açıhş tö
reni yapılacak olan Derman kaplıcası 
bu havali için çok sıhhi ve muazzam 
bir cümhuriyet eseridir. 

Feyizli idarenin yükselen bu eser
lerini gördükçe kabaran seviç ve he
yecanımız, üç seneyi mütecaviz bir 
zamandan beri Edremit'te bulunan ve 

güzel Edremitimiz bu ve emsali bir 
çok güzel eserleriyle tezyin eden kıy

metli kaymakamımız ve hassaşairi

miz Omer Bedrettin Gökbele'nin pek 

Kafi miktarda radyo-aktivitesi de 
bulnan Derman kaplıcasının bilhassa 
her türlü romatizmalı vakayie bilu
mum Nevrit ve Nevraljilere, kırık ve 
çıkıklara mafsal iltisaklarına kadın 
hastalıklarına karşı çok şafi hususi
yetleri olduğunu gene profesör Nüz
het Şakir bildirmektedir. 

Derman kaphcasr, Edremit'e üç ki
lometre ve otomobille beş dakikalık 
bir mesafede olduğu gibi her vakit 
ucuz banliyö trenleri de mevcut oldu
ğundan esasen şimdilik otele de bir 
ihtiyaç görülmemektedir. 

yakında kazamızdan ayrılacağı ha
beriyle kedere münkalip olmakta ise 
de bu gidişin kendileri için bir yük
seliş ve ilerleyiş yolu olduğunu bil
mek ve anlamış olmakla müteselliyiz. 

Eski harap havuzun imar ve ihyası, 
ayrıca yeniden yapılan büyük Der
man kaplıcası, hem binayı tenvir hem 
de suyu çıkarıp tevzi edecek olan mo
tör ve teferruatı, mefrupt, çamur 

Temenni ettiğimiz cihet kendileri

ni istihlaf edecek zevatın da aynı 

yolda devam etmelrini ve tabiatın bu 
diyara bahşettiği güzelleşme ve imar 
kabiliyetinin inkişafına hizmet eyle-
meleridir. 

CJLUS 

Sivas' ta 
4 eylül bayramı Doğu bölgelerin de Efes ve Sur 

Vapurları 

Yakında sefere 
başlıyacaklar 

İz.mir, (Hususi) - İzmir limanı i -
çin Almanya"da inşa ettirilen ve her 
biri 250 şer bin liraya malolan Efes ve 
Sur vapurlarından Sur vapuru da pa
zar sabahı limanımıza gelmiştir. Va -
pur yolda hafif fırtınaya tutulmuşsa 
da en ufak bir arıza geçirmeden gel -
miştir. 

Sıvas, (Hususi) - Büyük Şel'in 
4 eylül 1919 da Sıvas kongresini aç
tığı günün yıldönümü burada her 
yıl büyük tezahüratla kutlanmakta
dır. Bu yıl da bu ünlü günü canlı ve 
manalı olarak ve geçen yıllardan 
daha üstün bir şekilde kutlamak 
için hazırlıklara başlanmıştır. 

-
Köylü topraksızhktan 
toprak sahipsizlikten 

12 mil süratinde, çift uskurlu olan 
bu vapur da 720 yolcu istiap edecek 
cesamettedir. Vapur çok kullanışlı her 
türlü konforu haizdir. Dizel motöriy
Ie müteharriktir. 

Her iki vapurun sürat tecrübeleri 
bu hafta içinde yapılacak ve tesellüm 
muamelesi ikmal edilecektir. Bu iki 
vapur pek yakında liman seferlerine 
başlıyacaktır. 

Üç büyük köye 
su veren köy 
Harmandalı 

Şarkışla, (Hususi) - Şarkışla'nın 

Deliilyas nahiyesinin güzel köylerin
den birisi de Harmandalı'dır. Köy 72 

evin çevrelediği beyaz evlerin içerisin 
de 400 nüfus yaşamaktadır. Yıldan 

yıla nüfus nisbeti üzerinde büyük ar

Atatürk okulu 

Sivas modern bir kültür 
müessesesi daha kazandı 

Sivas (Hususi) - Şehrimizde 50000 
lira sarfiyle yapılmakta olan bütiın 
teşkilatı haiz modern Atatürk ilk oku
lu ikmal edilmiş olduğundan 4 eylul 
bayramında törenle açılacaktır. Bu o
kul gündüzleri ilk okul, geceleri de ak
şam kız sanat okulu olarak tedrisat 
yapacaktır. Bu yıl ilk defa olarak kül
tür bakanlığı şehrimi.ıde, bir akşam 
kız sanat okulu açmış ol2caktır. Vila
yetimiz tahsil çağındaki çocukların 
çokluğunu goz önünde bulundurarak 
bu yıl şehrimizde iki yer.i okul yc:ptır-
mıy:t ı .nar ven~ı.ş• r 

tımlar göze çarpmaktadır. Köyün bu-
günkü arazisi evelce Tunus köyüne 
ditmiş. Tunus köylüleri bu sahayı köy 
harmanlığı haline getirmişler. Har -
man zamanı burada toplanırlar, har -
manlarını yaparlarmış. Sonraları bu
raya birkaç ev yapmıya başlıyorlar, ev 
ler gittikçe çoğalmıya ve büyük bir 
köy haline gelmiye başlıyor. O gün
den bugüne k ö y 1 ü 1 e r buraya 
"Harmandalı,. diyorlar. Bu şekilde 
Harmandalı köyü de kurulmuş oluyor. 
Köy evleri çıplak bir dağın sırtına 

yaslanarak sıralanır ve köyün manza
rasını çok güzelleştirir. 

Köyün içme sulan bol ve iyidir. 
Karatunus, Taşlıhöyük köylerini bir -
!~tiren yolda hafif ve güzel sular var

dır. Bu sular Kızılırmak'a, Ceyhan'a, 
Fırat'a akar. Bundan dolayı köylüler 
bizim sularımız üç denize su veriyor 
diye övünürler. Köyün işleri ile uğra
şan iş görür bir genç muhtarı vardır. 
Hemen diyebilirim ki bütün köylü 
pehlivanlığa heves ederek güreşçilik 

köyde almış yürümüştür. Konuşmala
rında ve istirahat günlerinde hep peh· 
livanhkla meşgul olurlar. Köylü haya
tını ziraat ve koyunculukla idare et· 
mektedir. - N. N. 

Seferihisar' da 
Su işleri hallediliyor 

Seferihisar, 13 (Hususi) - Seferi -
hisar belediyesinin 60 bin lira sarfiy
le modern ve sistematik tazyikli bir 
su tesisatı meydana getirmek teşeb -
büsü hakikat şekline girmiştir. 

Tanzim edilen projeler vekalet ta -
rafından tasdik edildiğinden tesisat, 
ve inşaat işleri dolayısiyle bugünlerde 
münakasaya çıkarılacaktır. 

Seferihisar halkının büyük bir der -
di olan su ihtiyacı hiç şüphesiz ki 
bu te9ebbUa dolayıaiyle ortadan tama

men kalkmış bulunacaktır. 
Halihazır su teşkilatı esasen ihtiya

ca kafi gelmemekte, ve dolayısiyle 
yaz mevsiminde halk sususzlukla mü
cadele mecburiyetinde kalmaktadır. 
Bu derdi yakından gören belediye re
isimiz Mehmet Orhun'un bu sahadaki 
faaliyeti memnuniyetle karşılanmıştır. 
Önümüzdeki ilkbahara kadar tesisat 
tamamalanacak, Seferihisar halkı bol 
suya kavuşacaktır. Yeni bulunan su 
menbaı şehrimize dokuz kilometre u
zaktadır. Bu menbaın etrafındaki ara
zi belediyece istimHi.k edilmiştir, 

Kurtarılıyor 
Iğdır, (Hususi) - İnbat kuveti ile meşhur Iğdır ovasının müa· 

tesna bir köşesi vardır: Alikızıl... Ağrı dağı şimal eleğinin he· 
men dibine serpilmiş olan tahminen 6-7 bin dekar genişliğindeki 
bu kıymetli toprak parçası ayrıca, Bulakbaşı pınarlarmdan ge
len müstakil ve bol suya sahip olmak hususiyetini de taşırdı. 

----ı Türkün çelik iradesi önünde 

C 1• r 1• t OYU n u· 1 eriyip giden Ağrı hadisesini mü· 
teakip ihtiyati tedbir olarak bu 

1 Halkevi bu eski sporumuzun 

himayesine ~ahşıyor 
Kars, (Hususi) - Türklerin en eski 

spor oyunlarından olan ciridin Kars 
köylüsü arasında yeni baştan canlan
masını temin için Halkevi spor ko
mitesi tarafından tertip edilen cirit 
müsabakasına köylü ve şehirli bu işten 
anlıyan atlariyle beraber davet edil -
miş ve pazar giinü saat 1,5 da tayyare 
alanında toplanan 2000 kişiyi müteca
viz halk huzuruııda çok heyecanlı ge
çen bir cirit müsabakası yapılmıştır. 

Müsabakada 1lbay Akif Eyidoğan 
bulunmuş sonuna kadar takip et
miştir. Bu atlı spor talimleri çok me
harctli hareketlerle 4 saat kadar sür
müş ve türkün tarihi olan bu sporu 
canlandırmıştır. Köylerden gelen at
lılara Halkevi tarafından ikram edil
miş ve bu hareketlerin tekrarı komi
teden istenmiştir. 

Bir çocuk 
Atla dc.•nize girdi; attan 

dii~iincc boğuldu 
İzmir, (Hususi) - Pazar günü Ur

la 'da bir deniz kazası olmuştur. Urla'
da denize girmek üzere halkın toplan
dığı Kalabak mevkiinde 13 yaşında 
Halit isminde bir çocuk atla denize 
girmiş. yüzer.le.en clüt•r•k anlrar ,. ........ 
aa1caybolmuştur. Zavallt çocuk yarım 
saat devam eden aramalardan sonra 
denizin dibinde, çamura saplanmış va
ziyette bulunmuştur. Boğulan çocu
ğun cesedinin defnine ruhsat veril
miştir. 

Kangalda park 
Kangal, (Hususi) - Kangal beledi

yesi kasabada büyük bir park vücudc 
getirmiş, kasabanın otel ve gazino ih
tiyacını karplamak üzere de inşaata 
başlamıştır. 

mıntaka yasak çevre içerisine a• 
lmmış ve bu suretle oralar, ge
çen yıla kadar,yalnız yabani do
muzların ve vahşi hayvanların 
cevelangahı vaziyetinde kalm..
tır. 

Cumhuriyet hükümeti geçen sene bu 
yasak kaydını kaldırmıştır. Doğuda 

emniyetsizlik mefhumu artık kalma-
mış olduğunu bilfiil ifade eden bu ka· 
rar, milli ekonomi bakımından da lğ· 
dır için mesut bir kazanç teşkil etmek· 
tedir. Gödekli ve Aratan köylerinin 
en kıymetli tarlaları her sene taşan A· 
ras nehrinin suları altında harap o
lur, ve yüzlerce aile, ekinlerinin başın· 
da boynu bükük kalırlardı. Şimdi bu 
köylerden bir çoğu Alikızrl'a yerleşti· 
rilmiş ve kendilerine toprak tevzi o
lunmuştur. Bu yeni bölgede bir yıl 
zarfında ihya edilen üzüm bağlarının 
sahası 4000 dekarı bulmuştur. Fakat, 
kanalları uzun zaman metruk kaldığı 
için bu verimli topraklar susuzdu. De• 
ğerli İlçebay İhsan Olgun'un teşe\). 
büsü, Başköy ve Taşburun nahiyeleri 
halkının yardımlariyle ilkbaharda 
başlıyan kanal açma ve temizleme ame• 
!iyesi; 4000 işçi çalıştırılmak suretiyle 
sona ermiş ve bölge yeniden suya ka· 
vuşmuştur. Suyun geçtiği yerlerde 
gelecek sene pamuk ve çeltik ekmek 
üzere, köylüler şimdiden topraklarını 
hazırlamıya koyulmuşlardır. 

Dununbey panayuı kapandı 
Balıkesir, (Hususi) - 10 ağustost• 

açılan ve beş gün devam eden Dursun• 
bey panayırı pazar akşamı sona ermİf' 
tir. 

Panayırın son günü Kızılay ve Ço
cuk Esirgeme Kurumları menfaatine 
pehlivan güreşleri yapılmıştır. "SıJ 

çıktı,. ve "Saz,. adiyle anılan yerde ku• 
rulan panayıra bir çok alıcı ve satıcı 
lar iştirak etmiştir. 

18 ağustos perşembe günü de Ke 
süt panayırı açılacak ve beş gün de 
vam edecektir. 

(""" ,..... . ..... ........ . ' 
!YURTTAN RESiMLERi 
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HAVACILIK BAHİSLERİ 

G k • . . ku v ôzôlan mahfuz. cız ma. en gıyml§ rma., 
mahalle girerlerken 

Kanatlarında bomba tllfıyan bir tayyare 
bomba yüklenirekn 

İngiltere' de 
manevralara 

900 
Tayyare 

35.000 
Kiıi iılirak elti 

Noye Zürher Saytung gazete
•İne Londra'dan yazdıyor: 

Büyük hava manevraları, iki gün 
devam ettikten sonra, umumun telaş 
ve hayreti içinde pazar günü akşamı 
yarıda buakılmak icabetti. Her tarafı 
kaplamıJ olan kalın bir sis tabakası, 
aaat ikide havalanan tayyareleri he • 
nıen geri dönmek mecburiyetinde bı
rakrnıttır. Manevraların son saatle
rinde hava bakanlığı havada tayyare 
bulunup bulunmadığını bile bilmiyor
du. 

lngiliz hava manevralarında büyük bir İngiliz bomba tayyareıine 
havalanmadan önce bomba yüklenirekn 

Sir Kingsley Vud ile katibi bir bomba 
ile "havaya uçurulmuştur." 

Bu manevralarda taarruza geçenle -
rin muvaffakiyeti bugünkü muharebe 

sahalarındaki tecrübeleri teyit etmiş -

tir: Müdafaa fevkalade bile olsa, düş
manm yıfm halindeki saldırıp geçi
lecek ıedik bulmaktadır. 

Çekilca fotoiraflar haıurlanıp tet -
kik edilmeden manevralar hakkın.da 

kati bir hüküm yilrütillemiyeceği ta
biidir. Mamafih bu tecrübelerde, umu
mi mahiyette olmakla beraber bir çok 
feyler öğrenilmiştir. Mesela, tayyare 
dafi ailihında muayyen bir noktaya 

Burada umumiyet itibariyle ma
nevralar hakkında mütalea yürütül
ınedifindeıı. bu itlerin yabancısı o
luı kimseler alınan neticelerin hakiki 
ınaliiyetleri hakkında sarih bir fikir e
dincmcmiılerdir. Bütün nikbin tefsir
lere rağmen, bu manevralarda altı tay
Yarecinin öldüğü ve sekiz tayyarenin 
dütüp par~landığı gizlenmemekte
dir. Bu zayiat, resmen, havanın fe~a
lığına hamlolunmaktadır; maamafıh, 
bunun organizuyon eksikliğine ve 1.8 
ik 20 yat arasında bulunan tayyarccı
lcrin tecrübesizliğine de hamledenler 
Yok değildir. Ancak, böyle büy.ü~ ö!
ÇÜde yapılan manevralarda bu gıbı ha
diselere başka memleketlerde de ras.t
lanılmaktadır. Muhtelif milletlerın 
tayYare subayları, ke~di ar~arında 
&örüıtükleri zaman, hadıselerı, P.rop~
&anda bakanlıklarından daha sarılı bır 
tekilde tahlil etmektedirler. _ 

Tayyarelere karıı kul~~nd'!cak 
makineli tüf ek tecrubeıı 

saplanıp kalmak çok kusurlu bir ha
rekettir. Havanın ve gözle görmek im

kanlarının her saat değitmekte olma-

Bu manevralar İngiltere'de ve hatta 
bütün dünyada bugüne kadar yapılmıf 
olan manevraların en büyügü olmuş
tur. Manevralara 900 tane bombardı • 
illan ve avcı tayyaresi ile hava si~a~ı
ııa ınensup 35.000 kişi iştirak etm.ıştır. 

Bu manevralardaki plinda, eskı ~-
11CVralarda olduğu gibi, memleketın 
farkından yapılacak olan bir düşman 
hücum ·· ·· ünde tutulmuştur. Şu u go.z on h .. 
farkla ki, bu planda, düşman ~~umu 
Y&lnız Londra'da temerküz ettırı~_me
lllittir. Bu defa düşmanın hava huc~
tnu, ııumber ile Dover arasında 300 kı-
10ırnetrelik bir cephıe üzerinde ~v -
vur cdilmiıtir. "Ostland" adı verılen 
llliitearrız düflll&n 475 bombardıman 
tayyaresiyle saldırmıştır. Bu 4!5 .tay· 
Yare havalandıktan sonra evela şımal 
denizine açılmış ve geri dönerek ta
arruza geçmiştir. Müdafaa, 37 avcı ve 
bombardıman tayyare filosuyla, .k~a 
tedafüi silahına mensup 17.000 kışı ı
le Yapdmıttır. 

İlerisini görmek mümkün olrnad~ı
fın<ian manevralar sık sık inkitaa ug-

, 1 çok raznıttır. Bilhassa geceleri hava ar da 
bozuk gitmit olduğundan ku~ 
heyetinde bulunan subaylar, pro!ek· 
tö ı ··be edıle • r erin tesir derecesi tecru 
lllediğine teessüf etmektedirler. Taaı:· 
.... . f ta yarecılerı, • oı&Za geçmış olan tara ın Y •. 
siı ve bulut tabakalarının kesifliği yu-
ZÜnden, istikametlerini tayin ede~~ -
111itlerdir. Hatta, pazar sabahı bu yuz· 
d•- ·· • · ·,yapmak ~ uç tayyare mecburı ını 

zorunda kalmıştır. f-

I ·ı· tavvare nazırının önünde ngı ız .,., .. d" 
L!: ••Jı enrarak yangın .an uren 
1n1pU ~ "b • 

bir aletin ıecru uı 

. Tedafüi vaziyete gelince, ~~sıni. t~e 
sırlere göre umumiyet ıtıbarıy , 

' · Jde e-lnetnnuniyeti mucip bir netıce e .. 
M lı • eli tüfek endahtlannın 

a ın • . • f·ımı . b t etlip etmedıfinı ı ere 
d·ı d Hu -1 tnit oldugu anlaşılmakta ır. 
cu but avcı tay-ınların çogu, yerden Y': . t 
}'areteriyle defedilebilmıştır. ~akal' 
bu af fakıyet e wcunıların bir çoğu muv 

ı.a e "' al 11..!!.ı k /ıaydeden bir lotogr •nue 
cileti 

sı, bafka başka tedafüi taktiği kullan
mayı .zaruri kılmaktadır. 

"Taymis" gazetesinin muhabiri, pa
zar sabahı olan kazayı göz önünde tu
tarak, İngiltere'nin ıarkındaki hava 
vaziyetinin bozukluğu, memleketin 

vaziyeti ve as"ri hareketin mahiyeti 
hakkında bir çok malfımata sahip ol -
duğu halde böyle çetin 2orluklarla 

kartıl~k olursa malCımatı az ve sa
dece telıi2le istikametini tayin ede -

ce-k olan düşman tayyarelerinin çok 
daha büyük zorluklarla karşılaşacağı· 
nı kaydetmek suretiyle, bu hadisede 
bir teselli manası çıkarmaktadır. 

Deyli Herald daha büyük bir emni
yet ve itimatla manevraların tenkidi
ni yapmaktadır. Bu gazete, İngiltere'
ye havadan yapılacak olan taarruzun 
çok pahalıya malolacağını kaydetmek
tedir. Soeyaliatlerin organı olan He

rald, dil§man en müsait şartla riçinde 

taarruza geçmif olsa bile, bir aydan 

fazla sürecek olan bir hava harbında 

buna, yalnız, tayyare ve tayyareci a • 
dedi tükenmez bir ölçüde olan memle

ketler dayanabilir, demektedir. 

-7-

Bir seyahat mektubu 

Habeşistan'ın kapısm: 
C İ BUT i limanı 

Burada 
Tam beş ay sıcaklık 

gölgede 42 dereceden 
aşağıya düşmez 

C ibuti, müstemleke şehirlerin
den hiç birisine benzemez. Cibuti ıehrin

de iki meu.im 
uardır. Bunlar -
dan biri cehen-

nem gibi, öteki 

Çünkü bu memlekette hiç bir sey
yah 48 saatten fazla kalamaz. Sey
yah dedim, seyyah değil, buradan 
geçenlerin yüzde doksan dokuzu ya 
memur, ya diplomat yahut da tacir
dir. 

Fakat hatırınıza Cibuti'de otel 
filan yok galiba diye bir fikir de 
gelir. Otel olmadığından değil. Ben 
üç tane otel tanıyorum ki büyük ve 
az çok konforlu şeyler de. Yani her 
katta duş mahalli bile var. 

ele dayanılır derecede aıcak o- l 
lur. Bu re•İmde ıehrin bQflıca S 

f meydanlaruadan birini 6Örü - J 
l yoraunuz. ı 

O kadar serindi. Tasavvur edin ki 
hattı üstüvada odamın içinde ha
raret derecesi 17 idi. 

Cibuti'deki tanıdığım üç otelden 
birisini bir İsviçreli, ikisini de rum
lar tutmuş. Bu otellerin hem çok 
gürültüsü, hem de tuhaf bir kokusu 
vardır. Tasavvur edin ıki habeş har
bi sebebiyle birkaç sene sivil zabit
ler, mühendisler, doktor ve teknis
yenler buradan hiç çıkmadılar, bun
ların hepsi İtalyandı. 

* Cibuti'nin bir ehemiyeti de ko
nak yeri olmasındadır. Fransız yol· 
cuları, Uzakşark'a yahut Hint Ok
yanus'una geçerlerken Cibuti'de 
beş altı saat kalırlar. Bu zamandan 
istifade ederek yerli bir arabaya bi
ner kızgın bir güneş altında pazar 
yerine yollanırsınız. 
Eğer daha cesaretli davranırsa

nız, yerlilerin oyunlarını ve eğlen
celerini seyretmek için yerli ma· 
hallelerine dalarsınız. Parlak renk
li uzun elbiseleri, kehribar gerdan
lıkları, gümüş bilezikleriyle o vahşi 
kızların gölgede 45 derecelik hara
retin altında nasıl oynadıklarını 
seyredersiniz. 

Çok değil 10 frank verdiniz mi, 
ai.zi deniz aeviyeainden 20 metre 
yilbekliğe Ydanaırtı'na çıkarırlar. 
Orada mU.temleke hutaneei var
dır. Apğı doğru aallandını.z mı bc
}'82 renkli ehramlar gibi tuz yığın
larının önüne varıramız. Buraai Ci
buti'nin tutzlalarıdır. 

Hepsi bu kadar mı? diyeceksiniz. 
Durunuz bakalım. l<'akat güneıin 
mahterinde kavrulurkC'll rakseden 
.zenci kızları gibi susadınız değil 
mi? İşte size rum otellerinin tara-
çasında soğuk bir ıey ikram edi
yorlar. İçiyorsunuz, fakat doymı
yacak gibi ardı arası kesilmeden, 
bardağı dudaklarınızdan indirme
den içiyorsunuz. Fakat o anda her 
birinizde dehşetli bir kırıklık, bir 
bulantı, işte daha ilk içişte hasta
landınız, bir yudum daha içemczai
ni.z artık: Cibuti oraaı .•• 

* 8 en Cibuti'ye haziranın on be-
şinde vardım. Dediler ki, So

mali sahillerinde iki mevsim vardır. 
Bu iki mevsim birbirinden pek fark
lıdır. Mevıimlerden birisi birinci 
tetrinden mayısa kadar sürer. Eh, 
dayanılabilir, hatta bu mevsim gü
zeldir de... Senenin öteki mevsimi
ne gelince: İşte bu Allahın bir ce
hennemidir. Beş ay sürer, tam beş 
ay gölgede termometre 42 derece
nin üstündedir. 

l 

Yazan: Jan Perigo 

Mond e Vuayaj 

mecmuasından 

_, 

baktım, 39 dereceyi gösteriyordu. 
Pakaıt biraz sonra daha yüksek de
receleri görecektik. 

O zaman Cibuti valisi şimdiki 
garbi Afrika'yı idare eden Kope i
di. Onunla çok sevişirdik. "Sen, de
di, oralarda rahat edemezsin. Ora
ların havası bozuktur. Gel ba~ka 
bir yere yerlegtireyim., dedi. Haki
katen müfettişlere mahsus bir evde 
kaldım. Ev değil, bir köşktü. Fakat 
orada neler gördüm biliyor musu
nuz: Bir vantilatörün günde tam 
24 saat işlediğini ... 

Termometre gittikçe yükseldi, e
vimin içinde 44°, dedi. Dışarıda şi
male bakan balkonumda 47 dereceyi 
okudum. On beş gün sonra Cibuti
den Adisababa'ya gittim. Adisaba
ba deniz seviyesinden 2600 metre 
yüksekliktedir. Orada Emperyal O
tel' den başka yere inmek benim i
çin doğru olmudı. Bu otelin sahibi 
imparatoriçe Manetı'di, fakat mil
dilril bir rumdu. Cibuti'nin arz de
recesi ııo 35 olduğu halde Adiaaba
ban'ın 9° idi. Binaenaleyh Adiaaba
ba ötekinden 250 kilometre daha 
hattı Ü•tüvaya yakındı. Hareket e
derken ortalık o kadar sıcaktı ki, 
Cibuti'den bindiğim vagonun içi a
deta bir fırın kesilmişti. Vagonda 
dikkat ettim, kadın arkadaşım müt
hiş ııkıntı içinde adeta bunalıyor. 
Bu bir fransız memurunun karısı i
di. Cibuti tarafları dayanılamaz de
recede olduğundan karısını çocuk
lariyle birlikte yazı geçirmek üze
re yüksek Habefiatan yaylasına 
göndenniıti. 

Sağa sola serpilmiı taı yığın
cıkları ve siyah ln:rp!çleriıt ..... liın
da bütün gün ilerlcdık, yollarda ne 
bir cana raetladık, ne bir kuşa. ... 
Buralar franaız milatemlekesiydi. 
İlk ra.ıtladığımız ağaçlar cılızdı. 
Sabaha karşı zamk ağaçlarına rast
lyorduk. Nihayet uzaklarda çıplak 
bir dağ tepeıi görünmiye batladı. 
Artık timdi hafif otlu, keçilerin, ö
küzlerin yaşıyabilecekleri bir sa
hada idik. 

Dire Dauva denen Habeg şehrine 
saat on sekizde varacaktık. Bu şehrin 
bütün mahalleleri Avrupa tarzında 
ve şimendifer kumpanyası tarafın
dan yapılmış. Büyük atelyeleri var. 
Saat 16 iken tennometre derecesi 
hala 34 ten aşağı düşmüyordu. 

* Cibuti'de kışın ne giyerseniz gi
yin, hatta ilk kanunda bile sıcaklık 
derecesinin 28 oldugunu orada gör
düm. Cibuti'nin çok kuru fakat te
miz ve hafif bir havası var. Akşam
ları tenis oyunları ve dansları çok 
neşeli olur. 

Vaktiyle şehrin süsü olan palmi
yelerin şimdi adı bile yok. Yük&ek 
bir mahallesine çıkıp baksanız u
zaklarda bile olsun bir ağaç kümesi 
dahi göremezsiniz. Yalnız avrupa
lıların mahallelerinde kübik evle· 
rin bahçelerinde birçok çiçekler ve 
ağaçlar vardır. 

Cibuti'de güneş gök kubbeyi ke
mirir, görfez boyunca uzanan me
safeleri adeta yutar gibidir. 

Cibuti'de bir körfezin ucunda 
Tacurah denen bir kasaba vardır. 
Eskiden korsanların uğrak yeri i
miş. İşte en korkunç Sft:aklığı bu 
kasabada gördüm: 45 derece. Bir
kaç yoku ve birkaç balıkçı: işte o 
şiddetli sıcağın içinde bulunan in
sanların hepsi bu kadar. 

* 
Asıl Cibuti'ye gelince, orada 

yeni yeni ağaçlar dikilmi
ye, yollar yapılmıya ve bahçelerde 
korucuklar belirmiye batlıun• -
tır. Cibuti'de hemen üç ırk ftr• 

dır denebilir. Araplar, hindliler ve 
rumlar. Bunların arasında çok açık 
gözler de vardır. Bir koruluk etra
fına boydan boya sebze bahçeleri 
yapmışlardır ki bunlar, büyük bir 
kazanç temin etmektedir. Cibuti'de 
su az olduğu için birçok kuyular 
kazılıyor. Fakat çıkan kuyu suları 
biraz magnezyumludur. Bununla 
beraber hem içmiye, hem de kullan
mıya ve sebze sulamıya çok müsa
ittir. Bu kuyu suları bulunmazctaıı 
evci Cibuti'de hiç bir meY'•-. ıııç 
bir sebze bulunmazdı rr.: riabeıis
tan'dan getirilir~:. 
Yalnı7 ı..aoeş harbi zamanında ya

ıı; .ı::1j5, 36 yıllarında Habeşistan'

dan degil kafi derecede sebze gel· 
mek, bir çürük kabak bile gelmi
yordu. Fakat 1938 de artık ihtiyaç 
kalmamıştır. 

* 

Arkadaşını Verdön'de yaralan
mıı bir yarbay. Yetmiı yedilik bir 
zabit olan Filip, ağaçtan bacağını 
sürükliyerek başını aalladı, o bir 
zamanlar, Panama kanalının açılı
Jında orada bulunmuştur. Bana is
tihzalı bir tavırla: 

Bu tehrin deniz sathından yük· 
sektiği 1.400 metredir. Adisa
baba seviyesine çıkmak ıçın 
1.200 metre yükselmemiz lazımdı. 

Fakat Cibuti, bütün o mıntakaya 
nazaran gene yeşilliktir. Çünkü 
ben şimendiferde bütiın geçtiğim 
yerlere dikkat ettim. Yol kenarla
rında geniş taılı çöller uzanıp gidi
yordu. Yollarda yalnız Dankil ve 
lssa adında iki kabileye rastlanır. 
Bunlar biribirleriyle daima ıu ot
lak senin, bu otlak benim diye kav
ga eder dururlar. Bu aşiretler haa
satan dig - dig denen bir nevi küçuk 
ceylan avlarlar. Bu hayvan o mınta
kaların başlıca av hayvanıdır. 

Cibuti'de bu kabileye mensup a
damlara hazan tesadüf edilir. Uzun 
sopalı, kabarık saçlı, ince bacaklı 
medeniyete uzak bir halde ürkek 
ürkek dolaşır dururlar. 

- Burada o kadar sıcak yok. 
Dedi. Hakikaten termometreye 

Ne yalan söyliyeyim. Adisababa
da ilk geçirdiğim gecede, üstümde 
o habeş yorganı vardı. Ve ben mü
temadiyen soğuktan titriyordum. 

Bu kabilelerde ne kadar adam 
vardır? işte bunu bilen yoktur. Yal
nız on bin kadnr oldukları soyleni
yor. Bunlar bir giın Somaii'de, er
tesi gün asa~: Hah,..şıstan'da, ..!aha 
ertesi günü Eritre mıntakasında gö
rülürler. 

Bu kabileler hudut nedir bilmez
ler. Zaten demiryolundan uzaklar
da sabit ve işlek yollardan a rı yer
lerden dag taş demeden aşarlar gi
derler. 

* F ransız SomaH'si ile habeş 

lleticelenmiştir. . 

ICingavay'daki hava bak~l~i!d:!~ 
Lon.cira'nın garbında. Nayt rıç 
1.L " i7r"-•ftlf • 

Feltvel, Mildenhal, ve Viterlng tay~a-ı 
meydanlarına yapılan tayyare hu -

re la ı çok muvaffakiyetli olmuştur. 
cum r · · bakan •'da hava nakllvelerı ı Hornfur :s , _ 

T ay~cıJ eciler bir tayyarenin alt kanadına 
boaıkl11rı l•rlqtirirler/cg 

Malıineli tiilek, parllfÜI, tele/on ile mücehhez. 
üs makineli tiilelıçi 

hududunun nasıl ayrıldığı da 
belli degildir. Dire Danuva denen şe
hir coğrafya tetkikine göre Somali'
ye daha yakındır. Mendep bogazı
nın üstünde olan bu fransız müı
temlekesinin denebılir ki yalnız bir 
Cibuti tehri vardır: 14.000 nüfu-

(Sonu 8. ıncı say/ada) "'Ulalar "büyük hasarlara u ...... 
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Amerika'nın en 

edilen en zeki 

çok hürmet 

bir kadınJ 

Bayan Ruzvelt 
ile bir mülakat ... 

Bayan Ruıvelt, Türkiyedeki büyük 
yeniliklerden takdirle bahsediyor 

tfetJyorit 

E rteıi günü öğleden sonra saat üç
te reisicumhurun zevcesi Bayan 

Ruzvelt ile bir mülakatım vardı. Üç
ten biraz evel heyecan içinde Beyaz 
Ev'in önünde idim. Kartımı resmi gi
yinmiş bir zata verip Bayan Ruz
velt ile mülakatım olduğunu söyle
yince beni bir salona aldılar. 

Bu salon muhafazakar bir ihtişam
la döıenmişti. Dıvarları biribiri ar
dından gelen amerikan reisicumhur
larının yağhboya portreleriyle süs
lüydü. Bir vazodaki taze çiçekler 
etrafa tatlı bir koku saçıyorlar, san
ki bana bakan tarihi reisicumhurla
rın klasik ifadelerini yumuşatıyor
lardı. 

Birden beni kabul eden zat kapı-
4a göründü ve: 

- Mrs. Eleanor Ruzvelt .. 
Dedi. Bayan Ruzvelt mütebessi

mane odaya girerek elimi sıktı ve 
rahat bir kanepede bana yer göster
dikten ıt0nra yanıma oturdu. 

Reisicumhurun karısı gayet uzun 
boylu, sade tavırlı, asil bir kadın. A_· 
merika'nın gazeteleri meşhur zcvcı
nin kalpleri kazanan tebessümünden 
çok bahsederler, fakat Mrs. Ruz
zelt'inki de o derece sevimli ve sa
mimi. 

Bayan Ruzvelt Türkiye hakkında 
büyük bir alaka gösterdi. Son on beş 
aene zarfında yapılan terakkiler 
hakkında bana bir çok sualler sor
du. Sonra türk kadınının ahvali onu 
alakadar ettiğini söyledi ve yeni 
Türkiye'de kadının "hakları" husu
sunda malUmat istedi. Suallerine 
dikkatle cevap verdim. 

Türkiye'nin Amerika'da pek az 
tanındığına sebep kendimizi tanıt
mağa gayret etmememiz, mesela 
memleketimiz hakkında malOmat 
verecek konferansçı göndermeme -
miz olduğunu söyleyince, cesaret a
larak, konferansçı olduğumu ve 
memleektimi tanıtmak hususunda 
çalııtığımı ona söyledim. Çok mem
nun ve alakadar göründü. Konfe
ranslarımda muvaffak olmam için 
l..uta fevkalade kıymetli fikirler ve 
nuiha\t,.r verdi. Amerika reisicum
hurunun zev ... "i olarak değil, fakat 
tanınmış bir gazete\.!. ve konferans
cı olan Mrs. Ruzvelt'in na::.'i.hatları 
hakikaten bence pahası biçilemiytı· 
cek kadar kıymetli idi. B ayan Ruzvelt Türkiye'nin layik 

olduğu veçhile tanınmadığını ve 
umumiyetle amerikan halkının Tür
kiye hakkında dağınık malfımata sa
hip olduklarını tasdik etti ve : 

- Bize memleketinizin muhtelif 
endüstrileri, zirai hareketler, işçile
rin vaziyetleri, kazandıkları para, 
verdikleri vergiler hakkında malU
mat verir, bazı problemlerinizi bi
zimkilerle kıyas edersiniz. Yeni 
Türkiye'nin inşaatından, sihi terti
batından, spor hareketlerinden ilah. 
Bahsederseniz sizi dinliycnleri fev
kalade alakadar etmiş olursunuz. 
Türkiye cumhuriyetine dair zengin 
malUmattan maada, asırlardanberi 

biribirini takip eden medeniyetle
rin izlerini bıraktıkları memleketi
nizin tarihi hazinelerinden bahsede
bilirsiniz. Bu hususta resimler, di
yapositifler, icabında sinema film
leri gösterirseniz çok iyi olur. Ame
rikan halkı Türkiye hakkında ne ka· 
dar fazla mallımat edinirse, o nis
bette oraya gitmek ve anlattıkları
nızı kendi gözüyle görmek istiyc
cek. Eminim ki bu husus, Türkiye'
de, turizme karşı alaka gösterilme· 
ğe ba9landığı takdirde akılda tutu
lacak bir imkandır . 

Bahis gene kadının vaziyetine 
döndü. Bayan Ruzvelt, türk kadın
ları hakkında bir sürü sualler sor
du. Türk kadının hüriyetini, hakla
rını, fırsatlarını ona anlattığım va
kıt, kadınlarımızın gördükleri vazife
leri, eriştikleri mertebeleri tasvir 
ettiğim zaman, hayretle bana döndü 
ve: 

- Türkiye'de büyük değişiklik

ler olduğunu biliyordum, fakat türk 
kadınının bu derece hüriyete ve mü
savata kavuştuğunun ben bile far
kına varmamıştım. 

Yazan : ismet Sanlı 
.ttedi. 
Dünyanın bu günkü vaziyetini 

münakaşa ediyorduk. Ferdler gibi 
milletlerin de biribirlerini anladık· 
ça aralarındaki husumetin kaybola
cağı hususunda Bayan Ruzvelt'in 
fikirleri çok idealist idi. Güzel in
gilizcesi ile devam etti: , 

- Dünyanın bu endişeli günle
rinde, milletlerin birbirilerini anla
malarının en Hizım olduğu bir za
manda, Türkiye hakkında yeni ve 
hakiki malumat çok şayanı arzudur. 
Türkiye, Asya ile Avrupa'nın kapı
larında kaindir. Türkiye'yi tanı
mak ve anlamak o kapıların öbür ta
raflarındaki milletleri tanımağa ve 
anlamağa yardım edecek!.... 

Mülakat bitmeden evel kendisine 
son bir sual sordum. Tatlı tatlı gü
lümsedi ve : 

- Türkiye'yi hiç ziyaret etme
dim. Ümit ederim ki bir gün, orada 
yaratılan harikulade terakkileri gö
zümle görmek fırsatına nail olurum. 
O zamana kadar, memleketinizdeki 
değişiklikleri büyük bir alaka ile 
takibedcceğim. Türk kadınlarına, 

yeni kavuştukları hüriyet ve fırsat
larında muvaffakiyetler temenni e
derim. 

Japonlar ağır 
zayiat verdiler 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
edilmiştir. Sivil ahaliden ölen ve ya
ralananların adedi binden fazladır. 

Bu akına 102 japon tayyaresi iştirak 
etmiş ise de üç gruba ayrılan 72 tane
si Hupeh'in şarkında tam Vuhan'a 
kadar gelmiştir. Japon tayyareleri sa
at 13 de Hanyang'ı bombardıman et
meğe başlamışlardır. Tayyarelerin 
her biri 50 ile 100 kilo arasında bom
balar atmıştır. Atılan en aşağı 200 
bombadan 600 sivil ölmüş veya yara
lanmış, 400 ev harap olmuştur. 

Zaptedilen ingiliz romorkörii. 
Şanghay, 17 a.a. - Sabahleyin bir 

japon muhribinin buraya gelmesi ü
zerine Victoria romörkörüne tekrar 
ingiliz bayrağı çekilmi§tir. 

Japon bayrağı indirilmiş ve romör
körde bulunan japon müfrezesi gemi
yi tahliye etmiştir. 

Cin ltarbı istikrazı 
Tokyo, 17 a.a. - Domeı A3:ıncının 

resmen bildirdiğine göre, hükümet 
397 milyon yenlik bir, Çin-japon an
la!mazlığı istikrazı çıkaracaktır. 

·· Fakülteler 
Yemek münakasası 

Ankara, Tarih, Dil, Coğrafya Fa
kültesi direktörlüiünden: 

1 - Fakültenin 1938 mali yılı ye
mek münakasası 8. 9. 938 perşembe 
günü Ankara Mektepler muhasebe
ciliğinde saat 11 de kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır .. 

2 - İstekliler her gün Fakülte he
sap işyarına müracaat ederek şartna
meyJ tetkik edebilirler. 

3 - 1945 lira 12 kuruştan ibaret o
lan ilk teminatın ihale günü saat 10 
a kadar mezkQr muhasebecilik vezne
sine yatırılması lazımdır. 

4 - İlan ücreti müteahhide aittir. 
(3170) 5777 

· Tapu ve Kadastro 

Tescil kararı 
Ankara Kadastro Müdürlüiün

den: 
Mecidiye bağları mevkiinde sahip

leri namlarına tescil kararı verilen 
138 parça gayri menkul için tanzim 
olunan iki aylık askı ilin kiğıdından 
bir nushası Keçiören Nahiye müdür
lüğü dairesine talik edilmiştir. 

Tescil ve tersim ıekillerini görmek 
istiyenlerin mezkOr nahiye müdürlU
ğüne veyahut komisyonumuza müra
caatları ilan olunur. 

.(3134} 5773 

urus 

İktısat vekilimizin 
Eskişehir

1

de tetkikleri 

Ziraat Bankası 
Köylünün buğdaylarını 
mubayaaya başlıyacak 
(Başı ı. inci sayfada) 

rada asgari gündelik 100 kuruştur. 
Halkın hayat seviyesinin yüksel

mesi, bir çok ihtiyaçların genişlemesi
ne sebep olmuştur. Fakat bir taraftan 
da vergi tahsilatı fazlalaşmıştır. 

Belediye bütün gelirini imar işleri
ne hasretmektedir. Su meselesi kö
künden halledilmiştir. Kaplanlı men· 
ua suyu şimdi evlere de tevzi edilmek
tedir. Tasavvur ediniz ki saniyede 18 
litre hesabiyle akan Kaplanlı suyunun 
24 saatteki miktarı 1.555.200 litredir. 
Artık eskişehirli aileler, ev işlerini bi
le böyle ayaklarına kadar getirilen 
tatlı menba sulariyle görmektedirler. 

Ticaret odasında 
lktısat Vekilimiz B. Şakir Kese

bir, vilayetten sonra parti ve beledi -
ye binalarını ziyaret etmiş ve sonra 
ticaret odasına gitmi~tir. Burada 
mahalli bankalar müdürlerinin, işti -
rakiyle bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıda un fabrikatörleri de bu -
lunmuşlardır. 

İktısat Vekilimiz B. Şakir Kese -
bir, burada alakadarlarla şeker sana -
yii üzerinde görüşmüş ve kendilerine 
kıymetli direktifler vermiştir. İktı
sat Vekilimiz şeker fabrikaları vası -
tasiyle ziraate kiloda 5 para pirim 
verildiğini, pancar ziraatinin artırıl -
mıya çalışılması lazımgeldiğini gele
cek sene de pancar mubayaaları fiat
larının yükseltileceğini söylemiştir. 

Vekil, toplantıda bulunanlara bir halk 
kredi sandığı kurulmasının da düşü -
nüldüğünü bildirmiştir. Bankacılar 

bu hususta mütalealarını arzetmiş -
lerdir. 

Buğday vaziyeti 
Vekil Ziraat bankası müdüründen, 

buğday vaziyeti hakkında izahat al -
mııtı.r. 

Bu izahatı şu suretle hulasa etmek 
kabildir: 

Geçen seneki kuraklığa rataıen 

bu aene mahsul fazladır. Faıkat çiftçi 
bu vaziyette mahsulü tamamen elin -
den çıkaramadığı için sıkıntıya düş -
mektedir. Ziraat Bankası mubayaa i· 
çin emir almadığından mahsul satın 
almı~a başlamamıştır. 

İktısat Vekilimiz bu vaziyetle ya
kından alakadar olmuttur. Ziraat 
bankasının mübayaaya başlaması için 
telefonla emir verdirilmiştir. 

Ziraat Bankası mübayaaya girişin· 
ce buğday fiatları 4,60 dan 5,50 ye çı
kacaktır. 

Buna karşı un fabrikatörleri fikir -
!erini söylemişler ve buğday fiatları 

yükseldiği takdirde kendilerinin za -
rara düşeceklerini arzetmişlerdir. 

lktısat Vekilimiz B. Şakir Kesebir, 
bunlara cevaben 1stanbul'da ekmek 
narhının yükselmemesinin şart oldu
ğunu bildirmiş un fabrikatörlerinin 
vaziyetleriyle de alakadar olunacağı
nı ve onların işini de ayrıca tetkik e
deceğini söylemiştir. 

Ziraat Bankası müdürü bundan son
ra silonun intizamından bahsetmiş, 
istihsalin artışı karşısında silonun ka
fi bile gelmediğini söylemiştir. 

l'amuk vaziyeti 
Ziraat Bankası müdürünün pamuk 

zeriyatı hakkında verdiği malumat 
sok enteresandır. Senede 1.000.000 ki
lo pamuk istihsal olunmaktadır. Bu -
nun 400 • 600 bin kilosu ltalya'ya ih
raç edilmekte, diğer kısmı memleket 
dahilinde sarfolunmaktadır. Filhaki -
ka pamuğun miktarı azdır. Fakat ka
litesi çok iyidir. 

Eskişehir ta§ı işlemeler 
lktısat Vekili ticaret odasından ay

rılırken orada Eskişehir taşlariyle 

cidden gayet güzel bir surette yapıl -
mış sanat eserleri önünde durdu. On
ları inceden inceye tetkik etti. Ve 
bunlardan bir kısmının N~·vyork ser
gisine gönderilmesi için tedbir alına· 
cağını bildirdi. 

Bundan sonra kolordu, tayyare fab
rikası ve şeker fabrikası ziyaret edil
di. 

Şeker fabrikasına yeni ilaveler ya -
pılmaktadır. Fabrika cidden mükem
meldir. Fakat pancar kampanyası he
nüz başlamadığı için i~lememektedir. 

İktısat Vekilimiz fabrikanın genç 
ve faal müdüründen izahat aldı ve on
dan tı0nra aaat 18 de Porauk Palu'a 
gidildi. 

Saat 18 de Porsuk Palas'ta askeri 
ve mülki erkanın da bulunduğu bir 
çay ziyafeti verildi, ve alı::f<UO 18.50 de 
İktısat Vekilimiz merasimle uğurla
narak Afyon'a hareket etti. 

Gece yarısına doğru Afyon'a gel -
dik. Yarın 6 da İzmir'e hareket edece
ğiz ve akşam 18 de İzmir'de olacağız. 

Samih Tiryakioğlu 

Amerika Hariciye Naz1rın1n nutku nasd karıdandı 1 

B. Hull'ün nutku bir sulh 
unsurü telakki ediliyor 
Almanlar bunu totaliter devletlerin 
politikalar1na bir müdahale sayıyor 

Paria, 17 a.a. - Havas bildiriyor: 
B. Hull'ün nutku, bütün ekonomik mahfillerde çok iyi karşı

lanmııtır. 
B. Hull'ün sözlerinde bugünkü Avrupa vaziyetine sarih ima

lar görüldüğünden dolayı bilhassa derin akisler uyandırmıttır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin 
"taahhüt altına girmemek,, ananevi 
politik prensipi bu nutukta yeniden 
teyit edilmiş olmakla beraber, Fran
sa'da umumi hiaaiyat bu nutkun B B. 
Hul ve Ruzvelt'in eski nutuklarına 
nazaran bir terakki te9kil ettiği mer
kezind~dir. 

Fransa'da, bilhassa nutkun "Ameri
ka efkarının bütün milletlerin refahı 
ve emniyetinin çok mütesanit bir hal 
arzettiğine daha sarih olarak kani ol
makta bulunduğu,, cümlesi tebarüz et
tirilmektedir. 

Nihayet B. Hul'Un 9u cümleai de 
bilhassa kaydedilmektedir: "Millet-

ler, bugiln iki yoldan birini tercih 
mecburiyetindedirler: bir tarafta ka
nunlara muvafık bir tarzda nizam ve 
muahedelere hürmet yolu, diğer taraf
ta kanun haricinde hareket ve kuvete 
müracaat yolu., 

Franaa'da bu aon fikre atfedilen ehe 
miyet ıuradan gelmektedir: Sulhun, 
biribirlerine aynı preruiple bağlı bu· 

lunan blitün milletlerin bu birliklerini 
açıkça bildirmeleriyle kurtulacağına 

kanaat vardır. Mesela, sulhun idamesi 
bahsinde franıız - İngiliz antantı, çok 
eıaılı bir 11nturdyr. Zira, bu antADtın 

salabetinde hiç bir şüphe yoktur. Ame 
rika Birleşik devletlerinin kanunlara 
muvafık nizam müdafilerine getirdiği 
müzaharet, Avrupa'da demokrasileri
nin vaziyetini ancak tarsin edecek ma
hiyettedir. Bu sebepten dolayı B. Hul'
ün nutku, bir sulh unsuru olarak telak
ki edilmektedir. 

Almanya nasıl karşıladı 
Berlin, 17 a.a. -Alman politik mah

filleri, B. Hul'ün nutkunu totaliter 
devletlerin dahili politikalarına bir 
müdahale mahiyetinde telakki eyle
mektedir. 

Nutuk Loridra' da memnun
lukla karıılandı 

Londra, 17 a.a. - Resmi ingiliz 
mahfileri, B. Hull'ün nutkunu, Ame
rikan hükümetinin Avrupa hlikümet 
merkezlerini balen alakadar eden en
ternasyonal meselelerle gittikçe da
ha fazla alakadar olması sebebiyle, 
memnuniyetle karıılamışlardır. 

Dünyada aulhun istikrarı için de
mokratik memleketlerin yaptıkları 
mücadelede Amerikan zimamdarları

nın bu demokratik memlekete karşı 
müteaddit defa gösterdikleri tesanüt 
hissiyatına, Londra'da tam kıymeti 
~er ilmektedir. 

Ziraate ilmi 
götürüyoruz 

(Başı 1. inci sayfada) 
miştir. Ekim ve mahsul zamanları bağ
ları, tarlaları, bahçeleri adım adrm do
laşacak, köylüyü samimi alakasına ol
duğu kadar müspet bilgisine de inan· 
dıracak ve filen bu bilgisini gösterip 
ispat edebilecek dinç bir ziraatçi or
dusu memleketimiz için idealdir. Ça
lışmamızı bu istikamette genişletmek 
azmindeyiz.,, 

Milli İktısat ve Tasarruf Cemiyeti 
tarafından 1929 senesinde tertip edil -
miş olan Ankara ziraat kongresine ait 
raporların ikinci cildinde, bugün Zi
raat Vekili olan Bay Faik Kurdoğlu
nun uzun ve dikkate değer bir yazısı 
çıkmıştı. Bu yazıda da şu fikirlere te
sadüf ederiz: 

"Müspet hedefi, müspet tatbik kıy -
meti olmıyan ilim telakkisi ortaçağda 
kaldı. Bu telakkinin bugünkü adı ilim 
değil, skolastiktir. Memlekete geti -
rebilcceği müspet bir menfaat bahis 
mevzuu olmaksızın ve Türkiye lehine 
Türkiye ihtiyaçlarına tatbikı düşünül
meksizin ileri sürülecek "mücerret i • 
lim,, iddiaları memleket için zararlı 
bir nevi geçmez akçe bezirganlığından 
başka bir şey değildir. 

••• 
Şehrimizde Benham isminde meş

hur bir İngiliz mütehassısı vardır ve 

bu zat hayat pahalılığı ile mücadele 
için hazırlanacak plan etrafında tet -
kiklerde bulunmaktadır. Londra üni -
versitesinin bu parlak ve dünyaca ta-
nınmış alimi memleketi baştan başa 
gezdiği gibi bizlerle de temas etmi§· 
tir. Hayat pahalılığı mevzuunu mem
leket dışına ait olanlar ve memleket 
içine ait olanlar olmak üzere iki saf -
hada mütalea ediyor. Bunlardan birin
cisi ile kastettiği bilhassa ithalattır. 

"İthalat eşyasının kıymetini düşür -
mek için Türkiye ihracat mallarının 

rekabet kabiliyetini arttırmalıdır,, di
yor. Dahile ait olan ana tavsiyesi de 
zirai kalkınma ve ziraati teşkilatlan -
dırmadır. Benham da neticede Ata -
türk'ün "Milli ekonominin temeli zi
raattir,, vecizesine sarılmaktadır. 

Filhakika ihracatının yüzde doksa -
nı toprak mahsulü, halkının yüzde 
seksen beşi çiftçi olan bir memlekette 
zirai kalkınma davası bir ziraat davası 
değil, bir milli varlık ve bir milli ko
runma dlvuıdır. 

*** 
Amerikalıların Extension Work 

dedikleri, bir zamanlar teşmil servisi 
diye tercüme edilmiı olan ~iftçiye 

doğru uzanma servisini, Ziraat Veka -
letinin Akkol namı altında memleketi
mize ve dilimize sokmak istediği gö -
rülüyor. Agrikültür'ün öz türkçe ol -
duğu dil cemiyetinin neşrettiği bro -
şürlerde ispat edilmektedir. 

Akkol, Agrzkültürel kalkınma kolu 
kelimelerinin ilk harflerinden terek -
küp ve bizzat kendisi de aydınlık bir 
mana ifade ediyor. 

B. Celal Bayar'ın en yakınında ça
lışmış, onun müspet ve realiet görüş 
ve çalışıJ mektebinde en iyi yetişmiş 
olan Ziraat Vekilimizden bütün mem
leket pek çok müspet §Cyler bekle· 
mekte haklıdır. 

Kongrenin bunun gibi daha birçok 
iyi işlerden bizi haberdar edeceğinden 
de şüphemiz yoktur. 

Namhi BAYDAR 

Almanya'da bir 
südet lejiyonu 

ihdas edildi 
(Başı 1. inci sayfada) 

ıöyle yazıyor 

"Bütün Almanya heyecan içinde -
dir. Ortada ne var? ortada sansasyo -
nel yeni bir blöf ve tabiatiyle sansas
yonel bir gaf var. Fakat bu harp şan
tajına ne Londra ne de Paris ebemi -
yet verecektir. Eski dünyada Çember· 
layn'in yaptığı kalkınma ve toplanma 

teklifini sevinçle karııhyan küçük ve 
büyük milletlerin çok olduğu muhak
kaktır. Amerikan efkarı umumiyesi -
nin kuvetli sesi de bir kere daha yük
selerek yeni dünyanın totaliter reji -
mlerin tekerrür eden cebir hareketle
rine müsamaha etmiyeceğini ilan edi
yor.,, 

Populer gazetesinde, Leon Blum 
şöyle yazıyor: 

"Beklenmedik bir zamanda yapılan 
alman manevralarına göz yummak ka
bil değildir. Bununla beraber en ma-

kul mülahaza Hitler'in südet mesele
aini muslihane fakat istediği 9ekilde 
halledebilmek için böyle bir tehdide 

müracaat ettiği merkezindedir. Hit -
ler, şüphesiz bu sayede Londra ve Pa
ris kabinelerinin Prag hükümeti üze
rinde yeni bir tazyik yapmalarını te -
min etmek istiyor. Fakat ben Londra 
ve Pariı'in Hitlcr'in manevrasına ilet 

Habeşistan'ın 
kapısı 

Cibuti limanı 
(Başı 7. inci sayfada) 

sundan 1200 - 1500 ü avrupahdır ki 
buna 1935 yılındanberi kuvetlenen 
fransız garnizonu da dahildir. 

Bu mıntaka hiç de fakir değildir. 
Bütün müstemlekeler arasında ol
dukça bir bütçe fazlasına maliktir. 
Yalnız vaktiyle Negüs'ün Habe

şistan'dan harice sevkedilecek deri, 
yün gibi iptidai maddeler, ve oraya 
ithal edilecek bütün silah ve eşya
lar hep Cibuti'den girer çıkardı. 

Bugün Habeşistan İtalya'nın işgali 
altındadır ve oradaki askeri 200 bi
ne yakındır. Onun için lazım olan 
büyük mikyastaki silah ve sair itha· 
lat hep Cibuti yolu ile olur. Vakıa 
Eritre mıntakası açılmıştır, ve ital
yanlar Adomah yolunu tercih edi
yorlar, fakat liman hem Adisababa'
dan 1.500 kilometre uzaklıktadır, 
hem de yollar emin değildir. Bil
hassa kışın yağmurlar pek tehlike 
ika edebilir. 

Bundan başka Kızıldeniz üzerin
de Asab denen bir italyan limanı 

vardır, asıl güç olan şey de Habe
şistan'ı bu limana bağhyacak bir yol 
yapılmasındadır. Bu yol yapılırsa 
dahi aşiretler her zaman yol için 
tehlike teşkil edeceklerdir. 

Binaenaleyh Cibuti, uzun zaman 
Habeşistan'ın tabii bir limanı halin) 
muhafaza edecektir. Bu suretle 
gümrük geliri artacak ve Cibuti git
tikçe büyüyecektir. Bundan başka 
Cibuti'yi, şiddetli alize rüzgarları
na karşı Musa adaları denen küçük 
adalar muhafaza eder. Onun için e
min bir limandır da .. 

Burada her renkte balık mevcut
tur. Ve balık avcılığiyle oralarda 
büyük bir şöhreti vardır. 

Büyük ,gemiler için uzun boylu 
limanlar yapmıya hacet yoktur. Bir 
tek rıhtım kafi gelecektir. 

Cibuti'nin en ehemiyetli tarafı 

mühim bir strateji noktası olmasın
dadır. Burası evela Babülmendep ü
zerindedir. Harp gemilerinin uğrak 

noktasıdır. Saniyen Uzakıark'la 
Akdeniz arasında olması ve Hint 
yolu üzerinde bulunması Cibuti'nin 
ehemiyetini arttırmaktadır. 

Bir südel mebusu 
hükümete ağır 
hücumlar yaptı 

(Başı 1. inci sayfada) 

çeı< milleti ve diğer taraftan alman 
südet cemaatmı temsil eden &ildet 
partisi arasında bir anlaşıma ile dev -
!etin bünyesinde değişiklikler eeası 

tctkil edecek prensiplere kadar ge -
nişlemelidir. Başvekil B. Hodza'nm 
tezleri ise katiyen bunu nazarı diıkka
te almamaktadır. 

Halbuki B. Hodza südet muhtıra
sının, talebini hükümet projeleri gi -
bi, müzakerelerde esas teşkil etmesi
ni Jı:a:bul etmişti. Hükümetin projesi, 
ananevi çek düşüncelednden mah -
sus surette B. Hodza'nın sırf alman 
bir mıntaka mevcut olmadığı hakkın
daki tezi, milliyetler hudutlarına gö -
re idari birlikler teşkili halclcındaki 1 
haziran projesi, ile tenakus halinde -
dir. 

Her halde hükümet projesi ile sil· 
det projesi, biribirleri ile imtizaç et
mez bir vaziyet arzetmektedir. Al • 
man milletinin çek milleti ile müsavi 
vaziyette olduğu kabil edilmelidir. 
milliyetlere hukuki bir şahsiyet ve • 
rilmesi hakkındaki eüdet projesine 
mukabil, hükümet, ancak mcrıkezi ol· 

mıyan idare karikatürü göstermekte -
dir .Çek milletinin hakimiyeti, sil • 
detler için gayri ahlaki bir vaziyet " 
tir. 

B. Kundt, hükümetin diller hak • 
kındaki projesini de tenkit etmiş ,,e 
sözlerini şöyle bitirmittir. 

Südet projesi ile hükümet projeti 
araaında dağlar vardır. Bununla be -
raıber südetler, müzakerelere devaııı' 
amadedir. 

Sizlerin iyi niyetini daha görme • 
miş olan südet halkının sabrı biziaı : 
kiler kadar olmazsa, bunun kababiltt 
sizindir. 

Prag, 17 a. a. - Saat 20.30 da al • 
man südet partisinin murahhaslat1 

Lord Runsiman ile arkada9ları tar• • 
fından kabul edilmişlerdir. Gece ya· 
rıeı gör~lere devam edilmiıtir. 

olmağa muvafakat etmiyeceklerindet' 
eminim. 

Südet meselesinin de Avrupa sııl • 
hunu tehlikeye düşüren blitün mesel~ 
ler gibi halledilmesi lazımdır. FalC ııs 
bu işin halli Çekoslovak devtetiO 
hakimiyeti pahasına oımaınatı~ıt; 
Fransız hükümetinin bu noktayı jb 
mal etmiyeceğini zannederim.,, 

ti 



H 1 K A y E 

KAHRAMAN!. 
}'azan: JOHpla Aoenet Çeviren: F. Zahir Töriimlıüney 

8luefontoime madenlerinde bat mü
hendiı muavini olarak çalıttığım ııra
lardaydı. Bir akpm. Afrika'nın boğu
C\l sıcaklarından ve yorcunluktan bay
Cın bir halde uyuyordum. Vakıt gece 
>°ilrıaını geçmitti. Korkunç çığlıklarla 
ııy~dım. lmdıat düdüğü acı, acı çalı· 
>'ordu. 

Hemen odamdan fırladım. Erkekler 
kadınlar ve çocuklar teli• içinde ka
S•tıyorlardı. Depoların bulunduğu ta
l'lfta, kızlı alevler gök yüzüm doğru 
>'iikaeliyordu. Korkudan titredi~ 
Çiinkü; depoların biraz ileriıinde~ı 
bot ıneydanlıga oglcden aonra dinamıt 
"ndıklarını koyuurmuttum. Sandık • 
larııı içinde üç ton dinamit vardı. 
8ıınlardan birinın atef aımuı, maden
lerde saJıpn binlerce inaanın bir an
~ nıahvolmuı için Wiydi. Sandıkla
tııı ba9ında zenci bir bekçiden batka 

~yoktu. ., . . ~ 
~ mühendia Salvarı nın •et•, çıg-
~ aramda yübcliyordu: 

- Herkes kaçsın buradan! Yangın 
l'triııiıı yanında din;µıılt sandıkları 
~. 

Pacianm &ıüne geçmeie imkln 
>"oktu_ Ne yaptıimıı bilme.a bir halde, 
Sılıınc:a yangına doiru kıofuyordum. 
'r~ depolarm yanına yaldqtığ~ 
~ birdenbire durdum. Şatkın bar 
~ yangını ıeyrediyordum. Artık, 
~raclan kaçıp hayatımı kurtarmak be· 
:-- için bir hayaldi. 

U.l baf if çe omuauma dokundu. Ba-
tllıız Çevirdim. Kartımda baı mühen • 
dia 8aıyari'nin yirmi yatındaki kızı 
~ duruyordu. Mariaı korkudan 
trl1eıı bir ıesle ıordu: 
-Dinamitler ate,e çok mu yakın? 

ler~'rııla tasdik ipreti yaptım. Alev· 
'il. JfJ. &raaın_da bir adam peyda oldu. 

11._Yretıe ona bakıyordum. Patlamak 
i;7• bulunan vollranm dibine aoku-

bu Çılğın kimdi? 
8 iraZ dikakatli bakınca tanıdım. Bu 

tens lllübendia Tom Konnor'du. Bir .,_ .. 
--rel Londra'dan buraya gelmittı. 

Jıı....~eyin ba.ıı huıuıi i9lerıni .gör : 
~ tbere yirmi kilometre ilerıdekı 
~ite &itınitti. Yeni dönmüt ~lacalıctı 
ti.':~çük otomobili yangının bıru be· 
---ııcıe duruyordu. Dinamit aandıkla· 
~tıı iberine örtülmilt olan çadır bez
ll de aı-e, aldı. Tom, derhal fırladı. 
~ Yanım hortumunu eline aldı. 
~dıldarın yanına kottu. Bir kas d~
'tıı içinde çadır balerini aöndürdü. 
ltr lir kuvetlenmit alevleri aandık • 
~ tarafa aavuruyordu. Yerdeki 
bG . Otlar da tututtu. Zavallı Tom'un 
"-~~ eaıekleri beyhudeydi. ~atıl .oı
Se.~aya uçacaktı. Batırmak 18tedım. 
"'e IQı sıkmıyordu. Maria da ıealen· 
~ latecli. Lakırdılar ,dudakların • 
~ ~ıltı halinde dökülüyordu. Kor-
1\~kinıizde de aiı• açacak bal bı-
cı-_ ftı. 
~~ kız bir ııçrayııta yanımdan u-
1q~tı. Yangına dotru kotuyordu. 
~ Uldazı fırladım. Kolundan tuta • 

&eri Çektim. 
11;f' ~lclını.ıı mı kaçırdınıs? Nereye 

>"0 raunuz? 
-._ ...-:.r1a, )'arı baygın bir halde om~u
ıtııf"lancıı. Gö.a yatları arumda aöy· 

tordu: • 
~ Za•allı Tom, eter ona bir fCY o
'oluna, kıyamete kadar vic~ ~
h dan kurtulamıyacaiım. •• Af rıka • 
t11~llinı için ıeldl ... iki ecnedenberi 
~..._dan beni takibediyor ... Her ne-
~llttimıe peıiml bıra)allad1·-: ~; 
' ~y ediyordum... Ah 9imdi 

lP _ Pıtnıanım... 
~di kendimden utanmal& batla • 
it...= _8ir adam ötede kendini atefin 
ıi~1na atıp hayatmı mutlak bir teb· 
~·koyarken, ben beride korkak bir 
'ili ~i vaaiyetiade lralıyordUJD. Ani 

~arla Tom'un yardmını• tottum. 

\'angını bastırmak için elimden geldi· 
ği kadar uğratıyordum .. Bu arada ~· 
mühendis Salbari de sekız on adamıy
le birlikte yardıma geldiler. Hep bir· 
likte, ilk i•imiz dinamit sandıklarını 
yangın yerinden uzaklattırmak oldu. 
Dinamit sandıklarını emin bir yere ta· 
9ıdıktan sonra döndük. İki aaatlik öl
dürücü bir çalıgma neticesinde yangı
nı da ıöndürdük. 

Tom, yorgunluktan bitkin, yüzü 
gö.ıü yara bere içinde, elbiseleri 
parça, parça olmu' bir halde bir ağaç 
kötüğünün üstüne oturdu. Maria. ko· 
,arak yanma geldi. Babaaını, etrafın
daki yabancı insanları, her 9eyi unut· 
muttu. Deli gibi delikanlının boynu· 
na aarıldı: 

- Tom 1 Beni affet ıevgilim 1 Se
nin gibi ölüme hakaretle bakan kah
raman bir erkekle oyun oynamağa 
kalktığım için çok mahcubum. .• 

Bq mühendis Salvari kızını omuz
larından tutup kaldırdı ve: 

- Haydi yavrum, odana git ... İsti
rahat et ... Sinirlerin harap oldu, dedi. 

Kı.ı arkuma babı baka cittL 
Tom'a yaldqtım. Elini hararetle sı

karak tebrik ettim: 
- Bravo Tom. tebrik ederim. Çok 

büyük fedaklrhk yaptın. P'akat pn • 
ıın da yardım etti. Şimdiye kadar bir 
çok ceıur erkekler ıardllm. P'akat, 
bunların hiç biriıi ölüm tehlikeaini 
ıenin kadar ıopk kanlılıkla karpla -
madılar. Sana allah acıdı. Yokaa, vü
cudunun her bir parçası bir tarafa u
çacaktı. 

Tom, yorgun yorgun gillilmledi: 
_ yok canım. Meacleyl ful& bil· 

yUltUyonunus. Baktım etrafta kiımc· 
ler yok. Eraak aandıkları yanacak. 
Taze konaervelere, jambonlara acıdım. 
Hem yeni ersak gelin~ye kadar he
pimizin aç kalacağımıı:ı da düfilndUm. 
Yanıını aöndürmeğc uğrqtım. Sizler 
de yetiftinis. Hep birlikte bafardık. 

Hayretle aordum: 
_ Hanef er.saklardım balwcdiyor-

ıun? ött 
Eliyle dinamit .andıklarını ı e • 

ruek: . d ki 
_itte tU aandıkların lçın .e er • 

zaklardan bahıediyorum, dedı.. . 
_ Sandıkların üzerlerindekı tehb-

ke ipretlerini de görmedin mi? 
Tom tuhaf, tuhaf bakarak .aordu: 
- Hangi tehlike ipretlerıni ?. 

D 
'- aenin aandıkların ıçindç 

- eme... habe 
d·namit olduı;.undan rıı Uç ton ı • 

Yoktu? b kah 
T ··1ume hakaretle bakan u 

om, :zıerini açtı. Bir müeıdct .• 
a~ .. ~1r yUzüıne baktı. Sonra ken 

'un, ..-r-1n varlan:lı 
dini bilme• bir halde yere yu 

Bayıldı ... 

P. T. T. 
Beton blok ahnacak 
P. T. T ............ Midirliiindm• 
1) - idare ihtiyacı için 9000 -=~ 

ild delildi beton blok kapü arf1a 
.uuneye konulmuft\lr 

ı) _ Muhammen bedel 9900, mu • 
yakkat teminat 742 lira 50 kurut olup 
kailtmelİ 26 • alu•toe - 938 cuma cü· :u ... t 12 de ~'dadaPı:ı T ... tmT. Ual: 

muml Müdürlük binatm ıu 

1118 .-qonunda yapı1acalıctır· t 

3) • lıtekliler, muvaldaııt temina 
makbUS .cya banka mektubunu Tica· 

_ ..... veaiJraMıdan bqka milteü • 
ret - _ ... uJ: --~.ı--a bitlik vcaikaamı: ve tcw m-•--
muhtni kapalı ~:!::::. 
(11) e kadar mesel Ankara'da P. 
celderdir. ~üd:JUHnden para-
T. T. LcVUJlll •-
m .erilir· (2945) 5523 

ULUS 

[::::::::.~::~::~:~::~: :::::::::::1 
(HA VA SEFERLERi) 

Ankara - latanbul araımda 

Pazardan mada her aün : 
Yqilköy'den hareket 
Ankara'dan hareket 
Anbra'dan 
cumarteai dnleri 

8.30 
8.30 

16.00 

Nöbetçi Eczanler 

Puar 
Puarteai 
Salı: 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ece Ye Çankaya • 
: Sebat Ye Y eniıebir • 
: lttanbul ecıı:aneai Çarpmba 

Perıembe 
Cuma: 

: Merkez 
: Ankara " 

Cumarteai : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yancın ihbarı: (1521). - Telefon, mllra
caat, ıehir: (1023-1024). - Sehirlerara
aı: (2341-2342). - Elektrik ve Havacazı 
irııı:a memurluğu (1846). - Meaajeri 
Sebir Anbarı: (3705). - Takai telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 11116). - Samanpuan civarı: 

(2806, 32551). - Yeniıehir, Havuıı:baıı. 
Bizim tabi: (2323) - Havuıı:baeı: Gii
•en takai: (3848): Birlik takai: (2333) 
- Çankırı caddesi. Ulua takai: (12511 ). 

Otobüılerin ilk ve son 

aeferleri 

Sabah Akşam 
İlk Son 

aefer aef er 
Ulua M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulua M. na 7.15 23.20 

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

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

Ulua M. dan Kec;iören'e 6.00 21.00 
Kec;iören'den Ulua M. na 6.30 21.30 

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

Ulua M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den 1Jlua M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den Aı. fabl.ra 7.00 -.-
Aa. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yenieehir'den Ulua M. na 7.00 23.00 
Ulua M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 

S. puan'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. paaan'na 7.30 9.45 

1 U. MeJdanı7le iatu}'on arasında her 
bet dakikada bir sefer olup tren za
manlan seferler daha aktır. 

§ U. Meydanıyle Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her ondaki
kadaı ... , ' el• 8 ..... 21 den 23 • 
kadar her ıs1 ao T• SO daldkM& bir 
maatuam H erler vardır. 

1 Alıp•lan 1Jlm Mudam"ndaa -t D 
clekl 10D Hferlerl• banlama UI• m~ 
dam'm dllldltleri ..._\ena clddlf 
autleriu tlbicUrl•. 

Teallllldl il • bdardır. 
PoM& aaat UI a kadar lstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Poata Saatleri 

Ha)'darpaşa'ya : Her aabab 8.20. Her 
aJrtam 19.15 Ye 19.51 
de (Puart.t. Per
eembe. Cumartesi 
Toros llflrat.) 

Trea Saatleri 

Samaan battma ı Herdn 9.35 CKaJH
rl, lıTU. Amaaya bu 
bat ilıı:eriadeclir.) 

Diyarbakır battJ : Herdn 
Zonpldak battı : 

9.35 
15.00 

l[mkkale'ye rayotobtla .. 16.05 

Gündelilc: 

Hicri· 1357 
Cemuil'lbir: 21 

s. o. 
Gtinet: 5 11 

Rami· 1354 
Ajuatos: 5 

S. D. 
Üf8.JD: 151 04 

Devlet Hava Yollan 

Toprak hafriyatı 
Devlet Hava Yollan Ummn Mü • 

diirlQiaden ı 

1 - Ekıiltmeye konulan it: idare
nin Ankara tayyare meydanında yap
tırmakta olan iıtuyon ve umum mü
dtlrlük binumm lltiaak yolu hafri • 
yatıdır. Keıif bedeli (22,005) liradır. 

Z - Eblltmenin yeri ve tekli: 
Ebiltme 29-8-938 panrteai gilntl ta· 
at (11) onbirde Ankara'da çimento 
fabrikuı karpamdald Haft yolları 
umum mildtlrlUk blnumda vahld fi
yat euaı Userinden kapalı sarf uau
llyle yapılacaktır. 

3 - Ekıiltme prtnamelerl ile bu
na ait evrak ve plinlar Ankarada P. 
T. T. umum mUdilrltlk blnaıındakl 
hava yolları acentumda görülebilir. 

4 - latcldilerin 1650 lira 38 kurut
luk muvakkat temlnatlarlf le birlilıcte 
elıallltme tartnamesinde yasılı veaaikl 
" kapalı teklif mektuplarmı ekallt
me uatından bir aaat evveline kadar 
makbuz mukabilinde aatm alma ko -
miıyonuna tnli metmeleri Ye posta 
teahhilrilnün kabul edilemiyeceii ilin 
olunur. (3110) 5689 

Ankara Valiliği 

Bina yapt1r1lacak 
Ankara V alilifinclen i 
Ankara Etlik bakterioloji müeue

ıesinde kori furunu üzerine yaptırıla
cak bina iti 3. 9. 938 CUD\arteıi günü 
aaat 10 da villyet binaaında Nafıa 
müdürlüğü odaımda toplanan komiı
yonda ihaleıi yapılmak üzere açık ek
ıiltmeye konulmuttur. 

Ketif bedeli 6000 lira 62 lruruttur. 
Muvakkat teminatı 450 lira 05 ku
ruttur. bteklilerin ticaret oduı veai
kaaı ve bu ite girebileceklerine dair 
Nafıa müdürlüğünden alınmı' ehliyet 
vesikalariyle birlikte ihale aaatında 
komiıyona müracaatları. Buna ait ke
şif ve prtname her zaman Nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

(3187) 5790 

Muhtelif okullar tamir ettirilecek 
Ankara V aliliiinden : 
ı - Keskin merkez okulları ve fU· 

beteriyle mezkur kazaya baglı Doga
nay köyü okulunun tamiratı (4428) 
lira kctif bedeli üzerınden açık ekıılt. 
aıiye konulmu9tu. Bu okulların tamı
rine talip çıkmadığından eksiltme ı 

eylul 938 peqembe gününe kadar u
zatılmııtır. 

2 - Taliplerin ,artnameyi görmek 
üzere her gün Kültür direktörlüğüne 
ve her hafta pazartesi ve per,embe 
günleri yüzde 7,5 muvakkat teminat 
akçelerini hususi muhaseb,e veznesine 
yatırdıklarına dair ibraz edecekleri 
bir makbuzla saat dokuzda vilayet da
imi encümenine müracaatları (2823) 

5222 

1 O Makinist ah nacak 
Ankara Valiliğinden: 
Vilayetimizin muhtelif kaza, nahi

ye ve köylerine konulan selektörlerin 
son ve ilkbahar faaliyetlerinde çatıı
tırılmak üzer< 50 lira aylık ücretli 
1 O muvakkat makiniste ihtiyaç nr· 
dır. 

Taliplerin nihayet 25 8 9S8 gUnü
ne kadar vilayet ziraat müdürlüğilne 
müracaatları ilan olunur. 

(2977) 5589 

(adu tamir eHirile<ek 

1.,...111 YI ......... ..ı..... rin her gün yuı itleri kalemine ve .... 
_. .--ıl .. teklilerin de 23 ağuıtoa 938 talı gün.ı 

ADlrM-a Belecliyı ıiııııdea ı aaat on buçukta belediye encümenkıe 
1- Bahçeler idareaine alınacak bet müracaatları. (2942) 5417 

bin adet karanfil ile bin adet urdun -
ya fidelli oo bet ıttn müddetle .ç• Üstüpü, destere ağzı 
ek.Utmiye konulmuttur. 

z - Jlahaı11 1ıen bedeli (250) lira
dır. 

ve saire ahnacak 
3 - Muvakkat teminatı (18,75) li- Ankara Belecliyeainden: 

radır. 
4 - Şartnamesini c6rmek latiyen

lerin her gün yuı itleri kalemioe ve 
iıteklilerin de 23 ağuıtos 938 talı günü 
tut on buçukta belediye encümenine 
müracaatlar. (2941) 5416 

Mazot ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Su idareai için alınacak yüz bin 

kilo mazot on bet gün müddetle kapalı 
zarfla ektıltmiye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (13500) lira
dır. 

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

4 - Şartnameıini görmek istiyen
lerin her &Un yazı itleri kalemine mü
racaatları ve ihale 23 atuıtoı 938 ıalı 
günü saat on birde belediye encüme -
ninde yapılacağından iıteklilerin te
minatlariyle birlikte teklif mektupla
rını ıaat ona kadar belediye encüme-
nine vermeleri. (2937) S4JZ 

Taı küpeıte Ye SIYa yapllrllacak 
Ankara oeJedıyeainden: 

1 - Samanpazan bahçesinde yapı
lacak taı küpeıte ve hanci .ıva iti on 
bet gün müddetle açrk eksiltmeye 
lıconulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (314,40) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (23,58) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek iatiyen
lerin her gün yuı itleri kalemine ve 
iıteklilerin de 26. 8. 938 cuma günü 
aaat on buçukta belediye encümenine 
müracaatlan. (3060) 5610 

Dizel motörü ahnacak 
Ankara Belediye.inden ı 
1 - Çankaya motör dairesi için alı

nacak dizel motörü on bet &ün müd
detle lıcapab nrfla eksiltmiye konul
muttur. 

2 - Muhammen bedeli on bet bin 

1 - Su itleri mUdilrlilğU için alı
nacak olan ( 100) adet kızılcık kuma 
tapı (SO) adet karpit memesi (100) 
kilo Uıtilbtı ( 100) adet deıtere ağsı 
(60) kilo ıüliyen on bet gUn müd
detle açık ekailtmcye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (107.S) H
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (8,06) li
radır. 

4 - Listesini görmek iatiyenlerin 
her gün yazı itleri kalemine ve iıtek
lilerin de 26. 8. 938 cuma gUnü aaat 
on buçukta belediye encümenine mfl-
racaatlan. (3061) 5611 

Çap tevzii 
Belediye imar Müdürliiiündea ı 
Anaf artalar mahalleıinde kadutro

nun 125 numaralı adaamdald pyri 
menkullerin imar vaziyetleri ketbi b
tiyet etmiı bulunduğundan bu adada 
yerleri olanlarm çaplanm almak ilse
re miidürlüğümil.ıe müracaatlan ilin 
olunur. (3114) 5715 

Demiryollar1 
Muhtelif 111 borusu ıhlllelk 

D. D. Yollan Sabn Alma Komia. 
yomanclan : 

Muhammen bedeli 17494.66 lira o
lan 93 kalem muhtelif gu boruıu ve 
raptieyler 2. 9. 938 cuma günü aaat 
1 l de kapalı zarf usu tiyle Ankara'da 
idare binaımda aatın almacalıctır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 1312.10 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veaikalar, nafıa müteah
hitlik veıikası ve tekliflerini aynı 
gün aaat 10 a kadar lıcomiıyon reiıli
ğine vermeleri lazımdır. 

Ankara Valiliğinden: liradır. 

Şartnameler paraeız olarak Anka
ra'da malzeme daireaindenı Haydar
pap'da tesellüm ve ıevk ıefliğinden 

Ketif bedeli (950) lirdan ibaret bu- 3 - Muvakkat teminatı (1125) bin 
lunan (190) adet mükellef amele ça- yüz yirmi bet liradır. 
dırlarırun tamiratı açık ekailtmeye 4 - Şartnamesini görmek iatiyenle-

dağıtılmaktadır. 

(3105) 5769 

konulmuıtur. rin her gün yuı itleri kalemine müra-
Eksiltme 29. 8. 938 pazartesi günü caatları ve ihale 23 ağuıtoı 938 salı 

Boya ve badana iıi 

uat (9) da Ankara viliyet daimi en- günü saat 11 de belediye encümenin- D. D. YollU'I 2. ci ltleıtme Miiıdiır-
cUmoniDdc yapılacaktır. de yapılacalmdan t.tekllleria o cUn IQüadeez 

!ateldi1er ticaret odw ......_ve mt ona kadar temlnatJarlyle birlikte Muhammen bedeli 2567,45 lira olan 
(71) Ura (50) Jnırafhak ....arat tıe- teklif mektupJumı belediye enctlme. umumi idare blnaınm badana " bo-
mlnat mektubu veya makbuzu ile Na- ıWse ftl'IDelerL (2'11) 5413 yuı •e aair temizleme itleri puarlık-
faa mUdflrHllflnden alacaklan ebJlyet Slfllı• dJ .. ,. la yapılacaktır. 
veaikumı ibru etmeleri llnmdır. !haleti 26.8.938 tarihine mllaadlf C11• 

İstekliler prtnamcyi ve ketif ewa- Ankara Belecliyeainclen ı ma günü aaat 11 de 2. ci ifletme ma-
kmı her pn Ankara Nafıa mUdUrlU- 1 - Opel marka bir adet e.ki kMD- dürlüğü binamda toplanacak komia-
lü dairesinde görebilirler. yon on bet gün müddetle açık arttır- yon tarafından yapılacaktır. 

(3063) 5635 mıya konumauıtur. Fenni prtnameıi Ankara ikinci ı,.. 
2 - Muhammen bechli (60) lira- letme müdürlüğilnden paruız verilir. 

Anlr.ara Belediyesi 

Parmakhk yaptlrdacak 
Ankara Beledi,.eainclen : 
1 - Mezbahadaki hayvan puarmın 

at ve merkep alım Ntım yerinde yapı
lacak ahpp parmaklık on bet cUn 
müddetle açık eksiltmiye konulmut • 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (UZO) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (84) lira
dır. 

4 - Şartnamesini cörmek istiyen
lerin her giln yaz ıitleri kalemine ve 
isteklilerin de 23 ağuıtoa 938 talı cü· 
nü aaat on buçukta belediye encüme • 
nine müracaatları. (2940) 5415 

58 Tıkım elbise yaplırlll<lk 
Ankara Beledi,.eainden : 
1 - Belediye odacııı ve gece bekçi

leri için 58 takım elbiae on bet ıün 
müddetle açık ekıiltmiyo konulmut
tur. 

dır. !ıteklilerin muvakkat teminat ak • 
3 - Muvakkat teminatı (4,S) lira- çaıı olan 192.55 lirayı Ankara umum! 

dır. . • idare vezneıine yatırarak mu•yfell 
4 - Şartname•mı ıannek lıtlyenle-j ıun ve aaatta komiıyoncü lıhır bu • 

--------·--------'· lunmaları illn olıınur. (3009) 5566 

Balast alınacak 
Dnlet Demiryollan 9 uncu ltletme Müdürlüiünden ı 

Ap&ıda mevkii, mikdarı, muvakkat teminatı ve muhammen bedeli yası. 
lı balaatlar ayrı ayrı ve hat kenarında kabili meaaha tekilde teılimi prtl
le 30-8-938 talı ıünü aut 15 de Sirkecide 9 lıletme binuında kapalı sarf 
uıulile aatm alınacaktır. 

bteldilerin teminat ve teklif mektuplariyle nafıa ve diler niı:aıni veal
kaları ibtift edecek olan kapalı aarflarını ihale aaatinden bir saat evveli
ne kadar komlıyona •ermeleri lbnndır. Şartnameler paruıı: olarak komi.-
yondan nrllmektedir. (5296-3053) 5653 

Mevkii Mikdarı Teminat Muhammen bedeli 

Muratlı latuyonu 
Km. 27 

10.000 M3 
4.000 M3 

1237,S Lira 
300 Lira 

Ekmek ve arpa ah nacak 

165 kurut 
150 lruruı 

2 - Muhammen bedeli (1305) lira -
dır. Ovaak 3 S."81' Janclvma Tahuru Satm Alma Komia:JODundanı 

3 - Muvakkat teminatı (97,87) li· Cinli Teminatı muvakkateai Tutaır 
radır. Lira Lira Miktarı kilo İhale günü 

4 - Şartnameıini görmek istiyenle- :='::"'"----:::::-----------------=---=:_-
rin her gün yuı itleri kalemine ve la - Ekmek Z32S 31.000 140.000 1. 9. 938 pergembe 
teklilerin de 23 ağuıtoe 938 talı ıunu Arpa 1350 18.000 225.000 2. 9. 938 cuma 
aaat on buçukta belediye encümenine 1 - Oftcık'ta 3 Hyyar jandarma taburu ihtiyacı için yukarıda cinı ve 
müracaatları. (2936) 5411 miktarı ve teminat ve ihale ıtınleri yazılı iki kalem erzak 1.9.938, 31.8.938 
Mllldelff 1 •ı-.. L ı --·L 10nuna kadar kapalı sarf uauliyle ebiltmeye lıconmuttur. 

1 flRIWa lffl 11._ 2 - Ebiltmeler Ovacık'ta aeyyar jandarma taburu satın alma komisyo-
Ankara Belediyesinden : nunca yukarıda yasılı cUnlerde IUt 15 de yapılacak ve aaat 14,30 a kadar 
1 - Mubaha için almac:ak 41 çift ı:arflar kabul edilecktlr. 

lhtik çizme, 4 beyu it gömleil, 8 hl· 3 - Şartnameler 3 ıeyyar jandarma aatın alma komisyonunca paraıız 
ki ıömlek. 31 pantolonı 31 önlük, 62 okutulur. Verilecek teminatlar hllkilmetçe kabul edilecek tekilde olmalı. 
ıamlek, 62 takke, 31 bel kayıtı. 3 ca- fa.ıla isabatın komiıyondan almmuı illn olunur. {3177) 5782 
ket on bet gün müddetle açık ebllt-
miye konutmuıtur. 

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

3 - Muvakkat tcmioMı (56,25) ll· 
radır. 

4 - lartnamesini g6rmek lıtiycnle
rin her gün yuı itleri kalemine ve ... 
teklilerin de 23 aiuatos 938 aalı cUnil 
aaat on buçukta belediye encümenine 
ınllracaatları. (2939) 5414 

Yüksek Mühendis mektebi direktörlüğünden : 
938 - 939 den eepeal için alınacak talebenin kayıt mua

meleal l eylwden 22 eylw 938 akpmma kadar yapılacaktır. 
Kayıt olmak ve daha fazla malômat almak i.stlyenlerin ta

til günleri liarlç olmak üzere her gün saat 9 - 12 ve 13 - 16 
ya kadar mektebe müracaatları (5323 - 3083) 5640 
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RESMi iLANLAR 
~lh Müdafaa Bokonlıoı 

(orbahk sebze ahnacak 
M. M. V eületi Sabn Alma Ko.: 

1 - Beher çiftine tahmin edilen 
fiyatı (24,5) yirmi dört buçuk kuruş 
olan (100.000) yüz bin çift porsiyon 
çorbalık sebze kapalı zarf usuliylc 
münakasaya konulmuştur. 

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

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

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satm alına komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcsaiklc teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evci M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri lazım-
dır. (3049) 5633 

Sıhiye arka cantası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 

ı - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı yirmi altı lira olan bin tane 
sıhiye arka çantası kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

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

3 - ilk teminat 1950 lira olup şart
namesi 130 kuru,a komisyondan alı
nır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale sa
atından bchcmcha1 bir saat evetine 
kadar M. M. V. satın alma Ko. na ver-
meleri. (2796) 5248 

Mahruti ~acllr bezi ahnacak 
M. M. Vekileti Sabn Alma Ko.: 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (88) seksen sekiz kuruı olan 
80000 ili 90000 seksen bin ili doksan 
bin metre mahruti çadır bezi kapah 
zarf uauliyle münakasaya konulmut" 
tur. 

ı - İhalesi 29 ağustos 938 pazar· 
tcsi rünü saat (11) on birdedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi ( 400) 
dört yü% kuruı mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

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

5 - Ekliltmcye gireceklerin 2490 

Sarı sabunlu kösele 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan: 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı (250) iki yüz elli kuruş olan 
(41000) kırk bir bin kilo sarı sabunlu 
kösele kapalı zarf usuliylc münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 cylUl 938 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - tık teminatı (6375) altı bin üç 
yüz yetmiş beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (5) beş 
lira onbeş kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

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

(3166) 5776 

Sade yağı ahnecak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 

1 - Kapalı zarf usuliylc münaka
saya konulan ve beher kilosuna tah
min edilen fiyatı (88) seksen sekiz 
kuruş olan (100000) yüz bin kilo sade 
yağının münakasa gününde talip çık
madığından bu defa pazarlıkla alına
caktır. 

2 - Pazarlığı 20. 8. 938 cumartesi 
saat on birdedir. 

3 - llk teminatı (5650) beş bin al
tı yüz elli liradır. 

4 - Evaaf ve tartnamcsi (440) ku
ruş mukabilinde M. M . V. satın alma 
komisyonundan alınabilir. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de gösterilen vcsaiklc ve teminatla 
beraber mezkur gün ve saatte M. M. 
V. satın alma komisyonuna müraca
atları. (3165) 5775 

fç işler Bakanlıgı 

Arteziyen kuyusu 
açtlralacak 

Dahiliye Vekiletinden : 

Tarsus'ta 125 metreye kadar açıl
mıı olan artcziycn sondaj kuyusu 
250 metreye kadar indirilecektir. Be
deli kctfi 12250 liraya baliğ olan mez
kur it 2490 No.lu artırma eksiltme ve 
ihale kanununa göre kapalı zarf usu
liylc münakasaya konulmuıtur. · 

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

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

• sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın
dan en az bir saat evci M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(3048) 5632 
Münakasaya iştirak için taliplerin 

Nafıa vekaletinden sondaj işlerine ait 
müteahhitlik vesikasını haiz olmaları 

6 adet depo yapt1rlla<ak . ve fen ıefliğinden münakasaya işti
rak için ihaleden bir gün eveline ka

M. M. Vek&leti Satm Alma Ko- dar vesika almaları şarttır. 
-.,.onundan : 

1 - Yahşihan'da yaptırılacak; altı 
adet depo inşaatına eksiltme günü ta
lip çıkmadığından yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ketif bedeli on yedi bin iki 
yüz elli iki lira on altı kuruştur. 

3 - Eksiltme 20 ağustos 938 cumar
tesi günü saat 10 da Ankara'da M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - tık teminat 1293 lira 92 kuruş
tur. Keşif ve şartnamesi 87 kuruta 
Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 eli maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat evelinc 
kadar Ankara'da M. M. V. satın alma 
Ko. na vcniıclcri. (2795) 5247 

Yol silindiri alınacak 
M. M. V ekileti Sabn Alma Komis

yonundan : 

1 - 10 tonluk E ıtdet dizel motörlü 
yol silindiri kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Hepsinin tahmin bedeli 
43200 kırk üç bin iki yüz liradır. 

2 - Eksiltme 5. 9. 938 pazartesi 
günü aaat 12 de M. M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 3240 lira olup şart
namesi 216 kuruşa komisyondan alı
nır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me aaatından behemehal bir saat eve
tine kadar Ankara'da M. M. V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (2517) 4766 

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

. 
Harita Umum Direktörlugu 

Zeytin yağı ve sabun 
alınacak 

Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. kıtası eratı için 
alınacak 500 kilo zeytinyağı ve 1300 
kilo sabuna eksiltme günü teklif edi
len fiyat genel direktörlükçe gali gö
rüldüğünden 2490 sayılı kanunun 43. 
cü maddesine tevfikan tekrar eksilt
meye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 24. 8. 938 çartaınba 
günü saat 10 da Cebeci'de Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 782 lira 85 
kuruı, muvakkat teminatı 58 lira 71 
kuruş olup maliye makbuzu veya ban
ka mektubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte tcminatlariyle birlikte ko
misyona gelmeleri. 

(3180) 5784 

Patates Ye soğan ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. kıtası için alı
nacak 5000 kilo patates ve 5000 kilo 
kuru sovana 29. 7. 938 ve 10. 8. 938 
gilnlcrindc yapılan eksiltmelerde ta
lİP. çıkmadıiından 2490 sayılı kanu-

nun 43. maddesine tevfikan pazarlığa 
konulmuıtur. 

2 - Pazarlık 22. 8. 938 pazartesi 
günü saat 11,30 da Cebeci'de Harta 
Gn. Drk. binasında satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 650 lira, mu
vakkat teminatı 48 lira 75 kuruıtur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte tcminatlariylc birlikte ko
misyona gelmeleri. 

(3181) 5785 

~artoğraf memuru ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Ankara'da Harita Genel Direk
törlüğüne şehri ücretli 10 kartoğraf 

memuru alınacaktrr. 
2 - Aranan evsaf ıunlardır : 
A) Türk tabası olmak 
B) Askerliğini yapmış bulunmak 
C) Yaşı otuzbcşten yukarı olma

mak 
D) Orta mektep tahsili görmüş bu

lunmak 
E) Hüsnühal ve ahlak sahibi olmak 

(devlet memuriyetinde istihdama mi
ni hali bulunmamak) 

F) Yapılacak muayenede sıhati tam 
olmak 

G) Harita tersim imtihanında mu
vaffak olmak 

H) İmtihan Ankara'da Harita Ge
nel Direktörlüğünde yapılacaktır. 

1) Taliplerin 15 eyliil 938 tarihine 
kadar müı acaat etmeleri 

J) İmtihan ve sair hususat için 
Harita Genel Direktörlüğü kartoğraf 
şubesi direktörlüğüne müracaat etme-
leri. (3008) 5628 

Topoğraf ~antası ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta genel dircktörli;ğü icın 

dairede mevcut nümunesi gibi 62 aict 
topograf çantası açık eksiltme ile alı
nacaktır. 

2 - Eksiltme 22. 8. 938 puartcsi 
günü saat onda Cebeci'de h3rta sene! 
direktörlüğü binasında Hrt. Sa. Al. 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 372 Jira, mu
vakkat teminatı 27 lira 90 kurnJtur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko-
misyona selmeleri. (2Q14) 5400 

Ankara Levazım Amirligi 

Pavyon Ye hangar yapl1rllacak 
Ankara Levaznn Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan: 

1 - İlk pazarlığının 13. 8. 938 gü
nü yapılacağı ilan edilen İzmit'te ve 
Gcbze'dc yaptırılacak birer pavyonla 
Gcbze'dc bir hangarın ikmali inpsına 
talip çıkmadığından ikinci pazarlığı 
22. 8. 938 pazartesi günü saat 16 Es
kişehir Lv. amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - lzmit'tcki pavyonun keşif be
deli 43023 lira 78 kuruş muvakkat te
minatı 3227 liradır. Gcbze'deki pav
yonun keşif bedeli 15500 lira muvak
kat teminatı 1162 lira 50 kuruştur. 

inşaatı ikmal edilecek Gebzc'dcki 
hangarın keşif bedeli 24329 lira 2 ku
ruş muvakkat teminatı 1825 liradır. 

3 - Bunlara ait keşif, resim ve 
şartnameler Ankara, İstanbul, Eski
şehir Lv. amirlikleri satın alma ko
misyonlarında ve İzmit'te Tüm. satır. 
alma komisyonunda görülebilir. İs
tekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesaiki ve bu gibi işlere benzer iıi 
yaptıklarına dair vesaiki ve Nafıa 
vekaletinin 938 yılı ehliyet vesikala
rı, teminat makbuz veya banka mck
tuplariylc pazarlık saatında mezkQr 
komisyona gelmeleri. 

(3182) 5786 

2 Garaj yaptlrılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - Çanakkale müstahkem mevki 
birlikleri için iki garaj kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. İha
lesi 5 cyliıl 938 pazartesi günü saat 
10 da Çanakkale müstahkem mevki 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - Garajların kc§if bedeli 123.806 
lira 78 kurut olup muvakkat teminatı 
7441 liradır. Bu inşaata ait keşif, ,art· 
name ve planlar Ankara, İstanbul, lz
mir Lv. amirlikleri satın alma komia
yonlariyle Çanakkale müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda gö
rülebilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalarla bu miktar veya
hut en az altmı§ bin liralık işi mu
vaffakiyctle yapmıt olduklarına dair 
vesika Nafıa vckilctinin ehliyet ve 
müteahhitlik vcsikalariyle teminatı 

muvakkate makbw:u veya banka mek· 

tuplariylc beraber teklif mektupları
nı havi kapalı ve mühürlü zarflar iha
le günü olan 5 cylQl 938 pazartesi gü
nü saat 9 a kadar Çanakkale müetah
kcm mevki 'satın alma komisyonuna 
makbuz mu)'abilinde teslim edilmeli
dir. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. (3160) 5774 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan: 

1 - Karı garnizonu ihtiyacı için 
kapalı zarf usuliylc milnakasaya ko
nulan 20,000 kilo aadc yağına ihale 
gününde talip çıkmadığından 25.7.938 
den itibaren bir ay devam etmek üze
re pazarlığa konulmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 17 .000 lira mu
vakkat teminatı 1270 liradır. Pazarlı· 
ğı 25. 8. 938 perşembe günü saat 10 da 
Kars'ta As. Sa. Al. Ko. binasında ya
pılacak evsaf ve ıcraitini görmek is
tiycnlcrin her gün ve ihaleye ittirak 
edeceklerin belli zamanda komisyona 
müracaatları. (3133) 5772 

Saman ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiıyonunclan: 

kurut mukabiliııde Buna uked utm 
alma komi~onundan alınır. Ea.ik -
meye gireceklerin kanunua 2, 3 Uncii 
maddelerinde istenilen vesikalarla 
birlikte teminat ve teklif mektupları
nın belli saatten bir saat evelisine ka
dar Buna asked satın alına komisyo-
nuna vermeleri. (2839) 5268 

Un ahnacak 
Ankara Levaz1111 Amirliii SMm 

Alma Komia~unclan : 

ı - 260.000 kilo un kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 35.100 liradır. 
İlk teminatı 2632 lira 50 kuruıtur. 
Eksiltmeye 26 ağustos 938 günü saat 
12 de Trabzon mevki komutanlığı bi
nasındaki AS. satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda isteklilere gösteri
lecektir. 

3 - İstekliler teklif mektuplarını 
26 ağustos 938 cuma günü saat 11 c ka
dar komisyon başkanlığına verilmiş 
veya posta ile göndcrilmit olacaktır. 
Postanın tcahhuru kabul edilmez. İs
tekliler belli gün ve saatte komisyon 
batkanlığına ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair yeni sene vesikaları
nı göstcrmeğc mecburdurlar. 

(2947) 5461 

Garaj yaptlrılacak 

Et oMocek 
Ankara Le.azmı Amirliği 

Alma Komisyonundan: 

1 - 60.000 kilo koyun keçi, sı 

eti kapalı zarfla eksiltmeye kon 
muştur. 

2 - Tahmin bedeli koyun eti 
24.000 lira keçi etinin 21.000 lira sı 
etinin 15.000 liradır. İlk teminatı 
yun etinin 1800 keçi etinin 1575 sı~ 
etinin 1125 liradır. Eksiltmesi 5 ey 
938 pazartesi günü saat 11 de Mc 
K.lığı binasında As. Sa. Al. komis 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi 
gün komisyonumuzda isteklilere g 
tcrileccktir. 

3 - İsteklilerin verecekleri te 
mektupları 5 cylQI 938 pazartesi g· 
saat 10 a kadar komisyon başkanlı 
na verilmiş veya posta ile gönder 
mit olacaktır. Postanın techhürü 
bul edilmez. lsteklilcdn belli gün 
saatte komisyon başkanlığına tic 
odasında kayıtlı olduklarına dair 
ni sene vesikalarını g&termiye 
burdurlar. (3132) 57 

lstanbul Deniz Levazım Amirli~ı 

Kuru üzüm alınacak 
Deniz Levazmı Satm Alma 

1 - Muhafız alayı hayvanatı için 
324.00 kilo samanın kapalı zarfla ek· 
siltmcsi 6 eylül !'38 saat 12 de Ankara 
LV. amirliği satın alma komisyonun -
da yapılacaktır. 

Ankara LevUJm Amirliği Sabn misyonundan: 

2 - Muhammen bedeli 5670 lira ilk 
teminatı 425 lira 25 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalar da bulunan teklif mektupları
nın saat 11 c kadar komisyona veril -

Alma Komisyonundan : 1 - Tahmin edilen bedeli 1 n31 

mcsi. (2992) 5592 

Saman ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul komutanlığına bağh 
birliklerdeki hayvanatın senelik ihti· 
yacı olan 912.000 kilo saman satın alı· 
nacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 22 a
ğustos 938 pazartesi günü saat 10.30 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 18240 lira · 

1 - 1 - 8 - 938 tarihinde kapalı 
zarfla ihalesi ilan edilen ve keşif bede
li 29165 lira 23 kuruıtan ibaret olan 
Bahkcsir'dc Çayırhisar'daki garaj bi
ouırun ikmaline talip çrkmadığından 
ihalesi açık olarak 26-8-938 cuma gü
nü saat 10 da yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 218 7 lira 
40 k11.'Uıtur. Fenni prtname ve bi • 
rinci ilctif Ankara Lv. Amirliği Sa. 
Al. Ko. da ve komisyonumuzda gö -
rülür. Taliplerin muayyen gün ve sa -
attc Balıkesir Kor. satın alma komiı • 
yonuna :nüracaatlan. (2966) 5486 

Saman ah nacak 
dır. Şartnamesi komisyonda görülcbi-• Ankara Levazım Amirliii Sabn Al-
lir. İsteklilerin ilk teminat makbuz ma Komisyonundan: 

veya mcktuplariyle 2490 sayılı kanu • ı _ Harp okulu hayvanatı için 
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesika- 270.000 kilo samanın açık eksiltmesi 
lariyle beraber ihale gün ihale saatın- 7 eylül 938 saat 12 de Ankara LV. l -
dan en az bir aaat evcline kadar teklif mirliği satın alma komisyonunda ya
mektuplarını Fındıklı'da komutanlık pılacaktır. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 2 - Muhammen bedeli 4725 lira ilk 

(2863) 5273 u Lıoata aM Ura aT bnzttut'. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni vc-

Yula f alınacak sika ve teminatla belli vakıtta komis-

Ankara Levazmı Amirliii Satın Al· 
ma Ko.: 

1 - Sökc'de süvari alayı hayvanla
rının ihtiyacı için 9 ayda alınmak ü
zere 401.000 kilo yulaf alay satın alma 
komisyonunca kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuıtur. Eksiltme 29 ağustos 
938 pazartesi günü saat 16 da alay 
garnizonunda yapılacaktır. 

2 - Yulafın muhammen bedeli 
16040 lira olup ilk teminatı 1203 lira
dır. Şartnamesi alay satınalma komis
yonunda her gün görülebilir. istekli
lerin teklif mektupları eksiltme saatın 
dan bir saat evclinc kadar kabul edi
lir. Taliplerin tayin edilen gün ve sa
atte süvari alay satın alma komisyo-
nuna müracaatları. (3045) 5631 

İki adet hangar eksiltmesi 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - lki adet hangar kapalı zarfla 

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

2 - Şartname kcıif ve planları her 
gün komisyonda görülebilir. Teklif 
mektupları belli günde belli saatten 
bir saat cvel komisyon ba§kanına vc
rilmiı veya posta ile göndcrilmit bu-
lunacaktır. (2872) 5286 

20 Ton sade yalı ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliii Sabn Al

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

la ihalesi mukarrer olan kor. merkez 
birliklerinin 20 ton sade yağına teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğünden iha -
lc&i açık olarak 25-8-938 pertcmbe &il· 
nü saat 10 da yapılacaktır. 

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

Yulaf ah nacak 

yonda bulunulması. (2990) 5590 

Pilôvhk pirinç ahnacak 
Ankara Le.az1111 Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kırklareli tilmen birlikleri 938 
senesi ihtiyacı için kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konularak 21. 7. 938 
pcrıcmbe gün il saat 17 de ihalesi ya
pılan pilavlık pirince verilen 22 ku
rut 88 santim fiyat kor komutanlığın
ca pahalı görüldüğünden yeniden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

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

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 

1 - Eksiltmede olan it Tekirdağ 
topçu alayının 400 ton piyade alayla
rının 140 ton ve Malkara garnizonu • 
nun 250 ton yulaflarıdır. 

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

3 - Tahmin bedelleri Tekirdağ 
topçu ve piyade- alayının beher kilosu 
4 kuruı 75 aantim il%erindcn ft Mal -
kara'nın 5 kurut tahmin edilmiştir. 
Muvakkat teminatları topçu alayının 
1425 liradır. Piyade alaylarının 440 li
ra 25 Jruru9tur. Ve Malkara garnizo · 
nunun 937 ara 50 kuruıtur. 

4 - İhalesine gireceklerin tcmina · 
tiyle beraber ve teminat mektuplarını 
bir saat evet komisyonumuza getirmc--
lcri, (2935) 5460 

K1rıple kömürü ahnacak 
Ankara ı....-n Amirliii 5üm Al

Ankara Le•az1111 Amirliii S.tm ... Komisyonundan : 
Alma Komisyonundan : 

1 - Bursa garnizonu için 480 ton 
yulaf kapalı %arf ile 23 ağustos 938 sa· 
1ı günü saat 11 de eksiltmeye konacak. 
tır. 

2 - tık tutarı 25440 liradır. tık te
minatı 1908 liradır. ~namesi 128 

Kor hayvan haetahanesi için piya
sada satılan iyi nısafta 20 ton kmple 
kömilril pazarlıkla satın alınacaktır. 

Tliplerin 19-8-938 cuma gtlnU saat 
10 da Ankara'da Sanlatla piyade ala
yı satın atma komisyonuna müracaat -
lan. ,(3124) 5721 

ra 76 kuru§ olan 93.600 kilo kuru 
züm 3 cylfıl 938 tarihine rastlıyan 
martcsi günü saat 11,30 da ka 
zarfla alınmak üzere münakasaya 
nulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1292 f 
39 kuruş olup şartnamesi her gün 
misyondan parasız olarak alınabiliı: 

3 - isteklilerin 2490 sayılı k 
nun tarifatı dahilinde tanzim cdcc 
lcri kapalı teklif mektuplarını en 
belli gün ve saatten bir saat ever 
kadar Kasımpaşa'da bulunan ko 
yon başkanlığına vermeleri. 

(~66/3108) 

Asker1 Fabrikalar 

3 Adet kamyon ve 1 
adet otobüs ahnoc 
Askeri Fabrikalar Umum Mü ·· 

iü Şatın Alma Komisyoaun.ı..ı 

Tahmin edilen bedeli (12100) 
olan yukarıda yazılı otobüs ve k 
yontar A.ekcri Fabrikalar umum 
dürlüğü merkez satın alma k 
nunca 31. 8. 1938 çarşamba günü 
11 de kapalı zarfla ihale edilcce 

Şartname parasız olarak komis 
dan verilir. Taliplerin muvakkat 
minat olan (907) lira (50) k 
havi teklif mektuplanru mczkQr 
de saat 10 na kadar komisyona ve 
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki v 
le mezkur gün ve saatte komia 
milracaatlan. (3066) 5 

Diyarbak1r-Cizre haHıldı · 
Nafıa Vekaletinde• : 

Diyarbakır - Cizre hattının s 
beşinci kilometresile yüz altıncı 
lometreai arasındaki betinci k 
inşaat ve ray fcrpyatı kapalı zarf 
sulü ile münakasaya konulmuıtuı: 

1 - Münakasa 1-9-938 tarihine 
sadif perşembe günü saat onbirde 
kalctimiz dcmiryollar intaat 
sindeki münakasa komisyonu 6 
da yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen 
bir milyon dört yüz bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı elli bet 
yedi yüz elli liradır. 

4 - Mukavele projesi e 
şartnamesi, bayındırlık işleri 
şartnamesi, vahidi kiyasii fiat ce 
fenni tartnamc, ahşap travcrsle f 
yat talimatnamesi, çimento n 
telgraf hattı şartnamesi, plan ve 
filden mürekkep bir takım mün 
evrakı elli lira mukabilinde de 
lar inj<lat dairesinden tedarik 
bilir. 

5 - Bu münakasaya girmek 
yenler 2490 numaralı arttırma. 
me ve ihale kanunu mucibince i 
na mecbur oldukları evrak ve 
ları, muvakkat teminatlarını 'ff 
senesi için muteber bilumum na 
lcrinc veya dcmiryolu inşaat i 
girebileceklerine dair vekaleti 
vcrilmiı müteahhitlik vesikalar 
fiat teklifini havi kapalı ve ııı 
zarflarını mezkQr kanunun ve 
me tartnamcsinin tarifatı dai 
hazırlayarak 1-9-938 tarihinde 
na kadar numaralı makbu% ıoO 
lindc intaat dairesi eksiltme 
yonu reisliğine tevdi etmiş o 
lazımdır. (2971) 
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T~ı ... t bedel Userinden verilecekti:. 

_.__ İ kinenin 29-7-938 tarı-
10 - fbu ma k l?-8· 8 çarpmba 

hinden baflıYd~halesi yapılmak üzere 
günü saat 11 e ı k 

"ddetle açık eksiltmeye o-20 gün mu · kQr T 1. lerin yevmı mez • 

uı;us 

le daimi ve muvakkat müteahhitlik 
vesikaları ilga edildiğinden taliple
rin i§bu tamim dairesinde yalnız bu 
işe münha11r olmak üzere Nafıa Ve
kaletinden alacakları ehliyet vesika-
Si. 

Gümrük ve İn. B. 

Bel ipi alınacak 

-11--

KÜÇÜK İLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

Eıkiıehir Nafia Müdürlüğünden : 
Eskişehir - Söğüt yolunun 9 + 500 

- 15 + 830 kilometreler arasında 
17876.64 lira keşif bedelli tose eaaı 
tamiratı 6-8-938 tarihinden 22-8.938 
tarihine müsadif pazartesi saat 15 ıe 
kadar kapalı zarf usuliyle eksiltm~y~ 
konulmuştur. Eksiltme vilayet daımı 
encümeninde yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 1340.75 liradır. 

nulmuftur .. Aa ıp daimi encümenine 
da Niğd~ ~ılay~t ur (5170-2996) 5507 
gelmelerı ılin o un . 

B - Ticaret odası vesika11, 
C - En apğı 25.000 liralık bina in

patı yaptığına dair bonservis, 

inhisarlar Umum Müdürlüğün -
den : 

Satılık: 

Küçük ilôn şartlar1 
İlk okul binası yaptmlacak 

ki hi Nafıa Müdürlüğünden Eı ıe r 

7 - İsteklilerin mezkur gün saat 
10 da teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde Daimi Encümen riyasetine 
vermeleri şarttır. Bu saatten sonra 

1 - Şartname ve nümunesi muci -
hince satın alınacak 40.000 kilo bel 
ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye kon 
muştur. 

Sabhk otomobil - BeJ kifilik se
kiz silindirli bir Buik otomobili satı -
Irktır. Görmek için saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasında B. RüJ
tü'ye müracaat. 

Dort satırlık küçiık ilinlardan: 
Bir defa için 30. Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 

. bir istasyonu karpında ya-
Eakıı~289/4 lira keıif bedelli 1_0 

pılacak ~. okul in§aatı 6-8-938 tan
d~naneli :.:.938 tarihine müsadif pa
hinden 2 15 3o a kadar kapa -

mektup kabul olunmaz. 
(3185) 5788 

Okul binası yaptırılacak 

II - Muhammen bedeli beher kilo
su 58 kuru§ hesabile 23200 lira ve mu
vakkat teminatı 1740 liradır. Acele aablık ev - Senede 1200 li

ra gelirli, asfaltta 2 daireli 7 odalı 

bütün konforlu. Müdafaai Hukuk 

Dort defa için 80 Kuruı 
Devamlı kiıçuk ilinlardan her defan 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
:ıeıredilecek bir ilin için 140 kurut 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak iızere, 
her aatır, kelime aralarındaki boıluk
lar muıteana 30 harf itibar edilmiıtir. 
Bir kuçük din 120 harften ibaret ol
malıdır. 

Bu işe ait keşif, grafik, fenni ~rt
nameleri mukavele projesi, ve ~kaıltü -
rne şartnameleri her zaman nafıa m • 
dürtüğünde görülebilir. 

• unu saat · partesı g li le eksiltmeye konulmut -
h zarf usu Y ._, .• 

k .1 .. _. viliyet daınu encume -tur. E sı ~ 
ninde yapılacaktır. 

Kütahya Vilayetinden : 

Kütahya'nın merkezinde yeniden 
yapılacak beş dersaneli okul binası 
inpatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

III - Eksiltme 29/VIII/938 tari
hine rastlayan pazartesi günü saat 11 
de Kabataşda Levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyouunda ya
pılacaktır. 

caddesi. Numara 98 5582 

Acele aablık - 6 silindirli az kul
lanılmıt ekonomik kapalı bir Reno. 

Dort satırdan fazla her ıatır için am
ca 10 kurut alınır. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıkla
l'rna dair Nafıa Vekaletinden ahnmıt 
müteahhitlik vesikası ile senesi için 
muteber olmak üzere ticaret odası ve
sikasını teklif mektuplarına ekleme • 

M akkat teminat: 2490 numara -
uv .. A B 

16 ıncı maddesının ve tı kanunun . d 
1 tevfikan 3864.45 lıra ır. fıkra arına . . f taf 

Bu işe ait evrak: Proje, ke!ı - 1 - İ§bu inşaatın bedeli keşfi 
(35760) lira (61) kuruş olup bu para
nın yarısı 938 bütçesinden, diğer yarı
sı da 939 bütçesinden verilecektir. 

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

Müracaat Tel: 2951 5616 

Sabbk ev ve bai yeri - Keçiören 
Tepebaşı durağına 4 dakika eaki erka
rudarbiye yolu üzerinde 35 No. İçin-

Kiralık - Musiki Muallim mekte
bi ile Başmil karakolu arasındaki cad
de üzerinde yeni yapı üç oda, mutbak, 
banyo ve koridor. Tel: 1041 

ihale saleri şarttır. Teklif mektupları 
. d . t vel makbuz atın en Iaakal bır saa ev . 

rn k b·1· d . A u"men riyasetı -u a ı ındc- aımı ene . 
1 ne tevdi edilecektir. Postada vaki 0 a

cak teahhür kabul edilmez. 

silitı, ve hulbası, umumi fennı şart -
hususi fennt ıartname, genel name, · ka 

rtname, eksiltme şartnamesı, m.u • 
~le projesi ve vaziyet pla.n~ndan ıb~ -

1 262 kuru,. mukabılınde Eskı -ret o up :r bT 
ehir Nafıa müdürlüğünden alına ı ır. 

ş Arzu edenler İstanbul ~e A?kara 
Nafia müdürlüklerinde pro1e keşıf hu
lbası, hususi fenni !&.~name, ve mu-

2 - Muvakkat teminat akçesi 
(2682) liradır. 

3 - İhale 2. eylül. 938 cwna günü 
saat 11 de Kütahya'da Daimi Encü
men huzurunda yapılacaktır. 

V - Mühürlü teklif mektubunu ka
nuni vesaik ile % 7,5 güvenme para
sı makbuzu veya banka mektubunu ih
tiva edecek olan kapalı zarfların ek
siltme günü saat 10.30 a kadar yukar
da adı geçen alım komisyonu başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmesi 

dekilere müracaat. 5618 

Sabhk kalörifer - Az kullanılmış 
üç kazan 350 metre radyatör ve boru
lariyle Tel. 2487 Kemal Hamdi Avun-
duk'a müracaat. 5672 

Kiralık daireler - Maltepe Ulu 
dağ sokak No. 14 ikiter odalı ve üs;er 
oda bir hol tam konforu havi, iç.inde-
kilere müracaat. 5768 

(5168-2994) 5500 

100.000 granit parke faıı 
kavele projesini görebılırler. . 

Zonguldak Urbayhğınclan: .. 
T ahhüd. .. .. ifa edemiyen muteah-a unu . . 

İsteklilerin en az otuz bin lir~lık 
bina işi yaptığına dair ı:ı·~ıa ve.kale-

ahit nam ve hesabına, beledıyemızce 
&çık eksiltme suretiyle (lOO,OOO) adet 
granit parke taşı alınacakt~r. .. . 

Eksiltme 1. 9. 938 tarihıne musadıf 
perşembe günü saat <.ıı) de Zong~: 
dak belediye encümenınde yapılac 
tır. 

1 
• 

Ş . . go"rmek istiyen erın artnamesını . 
her gün encümen kalemine ve eksılt)-

• • 1 ·n ise (562 meye girmek ıstıyen erı . 
lira (50) kuruşluk muvakkat temına.~
lariyle muayyen gün ve saatte encu
ınene gelmeleri ilan olunur. 

5646 

Beton asfalt ve pist yaphrllacak 
latanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

1. 9. 938 perşembe günü saat 11. de 
İstanbul'da Nafıa müdürlüğü eksilt
me komisyonu odasında (1817~,53) 
lira ke§if bedelli Yeşilköy hava ıstaa
Yonu binası önünde yapılacak b~ton 
aafaıt pist inşaatı kapalı zarf usuliyle 
ekailtmeye konulmuıtur. . 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık 1f" 
lerı genel ve hususi ve fenni şartna-
tneleri proje, keşif hulasa~iyl~ bu~~ 
llıUteferri diğer evrak daıresınde go
liilecektir. 

Muvakkat teminat: (1363) lira (OO) 
kuruttur. 

!eteklilerin teklil mektuplan ve ~ 
aa (15000) liralık bu it~ benzer ., 
}taptığına dair idarelerınden almı§ 

Olduğu vesikalara istinaden ~afıa. ve
lcaıetindcn alınnut 938 seneli ehlıyet 
\'e ticaret odası vesikaları ve ka~a~~ 
l«rflannı 1. 9. 938 perşembe gu~.u 
saat (10) a kadar İstanbul Nafıa mu
diirlüğüne vermeleri lazımdır. 

(5297/3054) 5634 

370 Ton mazot ahnaıak 

. d alınmı,. müteahhıtlık vesıkası, tın en . :r 
·1 ticaret odası vesikasını 2490. numa
ı el kanunun tarifi veçhile teklıf mek
ra ı . 1A d Mek -t larına eklemelerı azım ır. 
upl ukarda zikredilen ihale saatın-tup ar y kb 

dan bir saat evetine kadar ma uz n:ıu-
kabilinde daimi encümeni riyasetıne 
tevdi edilecektir. 

Postada vaki olacak teahhür kabul 
edilmez. (5167-2993) 5499 

Okul binası yaptırılacak 
Kütahya Vilayetinden : 

Kütahyanın Tavşanlı kaza~mda y~-
'd yapılacak beş dersanelı okul hı-

nı en · 1 k 'lt nası inşaatı kapalı zarf usulıy e e sı -
meye konulmuıtur. 

1 - 1tbu inpatın bedeli keşfi 
(35440) lira (70) kuruş olup. ~u para
nın yarısı 938 bütçesinde~, dıge: yarı
sı da 939 bütç.esinden verılecektır. . 

2 _ Muvakkat teminat akçesı 

(2558) liradır. .. .. 
3 _ İhale 2. eylül. 938 cuma gunu 

saat 11 de Kütahya'da Daimi Encü
men huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu inpata ait evrak 1.unlardır: 
A - Proje 
B • Ke9ifname, 
C - Hususi prtname, 
ç . Fenni prtname, . 
E • Bayındırlık senel ~rtnamesı 
F • Eksiltme prtnameaı 
D • Mukavele projesi • 
5 _ İtbu evrakı arzu edenler (17~) 

kurut mukabilinde Kütahya Nafıa ı-
daresinden alabilirler. . . 

6 _ Teklif zarfının kabul edılebı~-
. . . u evrakın teklif zarfının ı-mesı ıçın ş 

.. d bulunması ,arttır. çerısın e 
A - Nafıa vekiletinin 12. s._ 938 ~

ih e 67 /11650 numaralı tamıml~rı~
r ~·mt ve muvakkat müteahh.ıtlık 

4- Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A - Proje 
B - Keşifname, 

C - Hususi şartname, 
Ç - Fenni şartname, 
E - Bayındırlık genel şartnamesi 
F - Eksiltme şartnamesi, 
D - Mukavele projesi 
5 - İşbu evrakı arzu edenler (180) 

kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa i
daresinden alabilirler. 

6 - Teklif zarfının kabul edilebil
mesi için şu evrakın teklif zarfının i
çerisinde bulunması şarttır. 

A - Nafıa vekaletinin 12. 8. 1938 ta
rih ve 67/11650 numaralı tamimleriy
le daimi ve muvakkat müteahhitlik 
vesikaları ilga edildiginden taliple
rin ifbu tamim dairesinde yalnız bu 
ite münhasır olmak üzere Nafıa Ve
kaletinden alacakları ehliyet vesika-
sr. 

B • Ticaret odası vesikası, 

C - En aşağı 25.000 liralık bina in
patı yaptığına dair bonservis, 

7 - İsteklilerin mezkur gün saat 
10 da teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde Daimi Encümen riyasetine 
vermeleri şarttır. Bu saatten sonra 
mektup kabul olunmaz. 

(3186) 5789 

Mahkemeler 
Bünyan Sulh Hukuk Ma.bkeme

aiaden: 

lazımdır. (5301-3056) 5654 

50,000 (UYal ahnacak 
lnhiaarlar Umum Müdürlüğünden : 

1 - Şartnamesi mucibince satın a
lınacak incir, üzüm ve anason koyma
ğa mahsus 50.000 adet çuval 1. 8. 938 
tarihinde ihale edilemediginden ye
niden ve pazarlık usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

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

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

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

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

Kazalar 
Su tesisata p\ônı 

Ka,...... ... Belec:1i7e Reialifinden: 
Evvelce açık ekailtmeye konulup 

ihalesi ceri kalan bubamrza takri
ben sekiz kilometre mesafeden 150 
m/m font boru ile mevcut tesisata 
bağlanacak olan menba suyunun plan 
proje ve fenni şartnamesi yaptırıl -
mak üzere açık eksiltmeye konulmuı
tur. İhalesi 29-8-938 pazartesi günü 
saat 11 de belediye encümeninde ya
pılacaktır. Talip olanların su müte
haaısı olduklarına dair vesaikle fiatlı 
teklif mektupları üzerinden teminat 
akçeleriyle müracaatları. (5325-3085) 

5655 

Sablık - Yenidoğan mahallesi 
Eskişehir sokağında 254/255 numa -
ralı evler acele satılıktır. İçindekile -
re müracaat. 5692 

Satılık - Y enidoğan mahallesin -
de Sakalar degırmeninde 361 numara
lı ev 363 numaralı dükkin dört dönüm 
sulu bahçe, hepsi birlikte aatıhtkır 

Kiralık daire - Kooperatif arka
smda Ağaoğlu apartımamnda 3 oda 
su dahil 45 liraya. Civarındaki Bakkal 
Ali Kizım'a müracaat. 5577 

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

Anafartalar caddesinde Zafer sokak Kiralık daireler - Yenihal arka 
No. 22 Bakkal Bekir Temer'e müra - sında Yenihamam apartımamnda ıi
caat. 5780 çer odalı 2 daire kiralıktır. Konforu, 

Satılık - Nazımbey mahallesi Bal- fevkalade manzarayı haizdir. Tel: 
cıoğlu sokağında iyi irat getirir, geniş 3714 5670 

bahçeli ve kullanışlı ev ticaret odaam- Kiralık _ Mobilyasız güzel bir 
da Bahattin Pekel'e müracaat. 5767 oda kiralıktır. Bir bayan içindir. Çan-

kaya caddesi No. 3 5673 

Kiralık : 

Kiralık daireler - Fişek fabrikası 
ve istasyonun yanında Atatürk ensti -
tüsü karşısında iki oda bir mutbab su
yu içinde bahçeli fevkalade kullanışlı 
3 daire kiralıktır. Tel: 1885 5752 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ko
operatif evlerinden 8 oda kalorifer, sı
cak su tesisatı, genit bir bahçe ve ga
rajı muhtevi bir ev kiraliktır. 1103 
numaraya telefon edilmesi. 5440 

Kiralık - Y eniıehir Adakale cad -
desi 18/1 bir oda bir hol ve mutfak 
bütün konforu haiz bodrum kat su da
hil 22 liraya. Görmek için içindekile -
re görüşmek için 3829 numaraya te-
lefon. 5464 

KinlLlc n - Tuna caddesinde oto-

iş arayanlar : 

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

Den - Lise ve orta mektep tale -
beterinden muvafık fiatla almanca ve 
diğer derslerden almak istiyenlerin a
çık adresleriyle P. K. (417) ye müra-
caatları. 5751 

Hesap ve cebir dersinde kolaybk -
Yeni bir metodla hesap ve cebir öğre
tir. Ulus'ta (hesap) rumuzuna mek -
tupla müracaat. 5792 

bOse 2 dakika memede mUstakil hah- Aranıyor ı 
çeli garajlı ve bahçcainde ayn biz -

metçi oduı bulunan 4 odab tam kon. Mürettip aranıyor - Ehliyetli iyi 
forlu. :una ~ddeai 24 Tl: 3767 her • ı bir mürettibe ihtiyacımız vardır. Ta
giln gorülebılır. 5694 tiplerin vesaik suretleriyle birlikte An-

Kiralık - Yenişehir Tuna caddesin- kara posta kutueu 196 ya müracaatla. 
de Yenipazar yerinde Ferit apartrma - rı. 5791 
runda bir daire 3 oda, bir hol 5517 Aranıyor - 8 - 10 bin lira kıyme -

Kiralık oda - Orduevi karpsın
da Hasan Hadi apartımanının birin • 
ci katında 4 numarada aile yanında 
mobilyeli mobilyeaiz banyo ve kon
forlu. İçindekilere müracaat. 5714 

tinde k~rgir bir ev alınacaktır. Her 
semtte olabilir. Telefon: 3714 e müra-
caat. 5421 

Kursları Saınaun Şarbaylıimdan : . 
Elektrik ve su santrallarının bır se

llelik ihtiyacı olan ve eksiltmeye ko
llulup görülen lüzum üzerine şartna-
1'lesinde tadilat yapılan 370 ton ~
zotun "b kapalı zarf usuhle 

~~ıik~ları ilga edildiğinden talıp~e-
. . şbu tamim dairesinde yalnız u 

rın ı .. sır olmak üzere Nafıa Ve
ite munha hli et vesika
kiletinden alacakları e Y 

sı. 'k 

Bilnyan'm lbrahimbey mahallesin
den ömer oğlu Abidin vekili Ali 
Akın'ın o mahalleden Yahya oğlu 

Mustafa aleyhine mahkememize ika
me eylediği gayri menkul taksim da
vasının yapılmakta olan muhakeme
ıinde müddeaaleyhin mahalli ikame
tinin meçhul bulunduğu anlatılmıı ve 
ilanen tebliğat yapılmuına karar ve
rilmit olduğundan muhakeme günü 
olan 29. 9. 938 perıembe günü saat 9 
da mahkemede hazır bulunması veya
hut bir vekil göndermesi aksi takdir
de muhakemeye gıyabında bakılacağı 
ilin olunur. 5794 

Elektirik tesisatı 

lzmir • Kemalpaf& Belediyeıinden: 
1 - Kemalpqa kuabaaında rnotör 

ve au ile yapılacak elektrik tesisatı 
8. 8. 938 gününden itibaren (45) gün 
müddetle eksiltmeye konulmuı olup 
tahmin bedeli (27,760) lira (81) ku
ruıtur. 

DaiNlere elYeritli aplll'tlmaa -
Vekaletler karıııında .. o odab, kalo
rifer, sıcak su, jaluzi ve her türlü 
konforlu bina kiralıktır. Tel: 3225 

Daktilo kursu - 50 inci devresine 
eylQl ilk haftasında bafbyor. 2 ayda 
diploma verilir. Yeni hamam apartı -

mu ayaası 
}'eniden eksiltmeğe konulmuıtur. 

1 tun mu-- Satın alınacak mazo 
baınrnen bedeli 27010 liradır. . 

025 • 2 - Muvakkat teminat akçesı 2 

lıra 75 kuruştur. .. il 
3 - İhale, 25-8-938 perşembe .. gu:i 

laat 11 de belediye daimi encume 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının ınuayye~ 
o~ zamandan bir saat evvel beled~
>'e riyasetine tevdi edilmiş olması la-
ZIJbdır. "] 

5 - Umumt ve fenni ıartname ı e 
111

Ukavelename suretleri Samsu~. ~e
lediyeıi elektrik - su itletme mu~ur-
16iiyle İstanbul ve Ankara Beled.ı.ye
leri fen itleri müdürlüklerine mura-
ctatta görülebilir. Ü 

• 8 - İhale, 2490 sayılı kanu~ h -
kiıın1erine göre icra edilecektır. 

5663 

Tıı kuma makinası ahna<ak 

B • Ticaret odası vesı aıı, . . 
C - En apğı 25.000 liralı~ bına ın-

~ d ir bonaervıs, şaatı yaptı sına . a k" "n saat 
7 - bteklilerın mez ur gu mu-

10 da teklif mektuplarını ma~ybauzaetine 
. ~ EncUmen rı 

kabilinde Daımı Bu saatten ıonra 
vermeleri prttır. 
mektup kabul olunmaz. 

(3184) 5781 

Okul binası yaptırılacak 
Vil.. ün' den ı Kütahya aye . 

' U··'"' kazasında yenı-
Kütahya nın d;reaneli okul bina-

den yapılacak ~et arf uıuliyle ekıilt
sı infaatı kapa ı z 

meye konulmu.'uır. bedeli ketfi 
İ·hu uıpatın 

1 - ~ ) kuruf olup bu para-
(37607) lır:3!~utçeıinden, diğer yarı-
nın yarısı . den verilecektir. 
sı da 939 biltçeaın teminat akçesi z- Muvakkat 

(2820) liradır. IUl 938 cuma günü 
3 _ thale 2. ey · A E .. tfiğde Nafia Müdürlüfünden : .. t 11 de Kütahya'da Daimı ncu-

1'.•· . d . . b' adet zatü1- saa runda yapılacaktır. 4·ug e nafiası ıçın ır buzu d 
lıareke taş kıran makinesi satın alına- me; _Bu inpata ait evrak tunlar ır: 
~tır. A • Proje 1 

- Takatı o ili 80 M.M. metre eba- B _ Ke,ifname, 
drnda asgari sa~tte 3-3.5 metre mikibı C _ Hususi prtname, 
~,kıracaktır. . Ç Fenni prtname, 2 

- Motor asgari 12 "Pı" dızel ve E : Bayındırlık genel ~rtnametıı 
~ ayırına silindiri bulunacak~~· t te F • Eksiltme prt~sı 
it 

3 
- Şasi: tamamiyle çelik or • D Mukavele proJesı ) 

erıekli firenli. at elik- 5 • İfbu evrakı arzu edenler (1~ 
4 - Ta, kıran çenesi husu ç ku;, mukabili~~e Kütahya Nafıa -

ten ınaınuı. esinden alabılırler. • • 
S - Sikleti' azamAı ·. 7300 k. dar T klif zarfmın kabul edıleb~-

6 - e klif zarf mın ı-6 - Teslim. müddeti: İki ay 1 i meai için ıu evrakın te 7
-Mukavelename, ilin ücr~t ~r ve · · de bulunmaaı f&rttır. 

btt(lınunı masraf müteahhide aıttır. çer11ın Nafıa vekiletinin 12. 8. 938 ~-

Bünyan Sulh Hukuk Mahkeme
sinden: 

Bünyan'ın İbrahimbey mahallesin
den Abidin oğlu Neıet'in bu mahal
leden Yahya oğlu Arif ve Mustafa 
aleylerine mahkemenin sulh hukuk 
kısmına ikame eylediği gayri menkul 
taksimi davasının yapılmakta olan 
muhakemesi sırasmda milddeaaleyhle
re gerek davetiye ve gerekse gazete 
ile ilanen tebligat yapıldığı halde da
veti kanuniyeye icabet etmediklerin
den namlarına gıyap kararı imlasına 
ve gıyap kararının ilanen tebliğine 
karar verilmiı olduğundan ve muha
kemede 29. 9. 938 perşembe gunü ıaat 
9 a talik kılındığı cihetle tarihi tebli
ğinden itibaren bet gün zarfında iti
raz etmedikleri takdirde ve kendisini 
temsil ettirmediği halde mahkemeye 
kabul olunamıyacakları ilan olunur. 

-5793 

2 - Fenni ve hususi '8rİnamesi ile 
plin ve projeleri ( 139) kuruı bedel 
mukabilinde Kemalpaşa belediyesin
den alınacaktır. 

3 - Ekıiltme günü 22. 9. 938 per
şembe günü saat ( 14) de olup beledi
ye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksi-ltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 
(2,083) liradır 

6 - İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesaikle beraber bu gibi elektrik 
işlerini yapmış olduklarına dair Nafı
a vekiletinden muaaddak bir ehliyet 
vesikası göstermiye mecburdurlar • 

7 - Teklif zarflan açılma günü o
lan 22. 9. 938 perşembe günü saat 
(13) e kadar kabul edilir. 

(3088) 5641 

Muhtelif elektrik malzemesi ahnacak 
Karaman Belediyeainden : 
Apğıda yazılı elektrik malzemesi gümrük masrafı belediyemize aid 

olmak ve Mersin gümrüğünde teslim alınmak üzere açık eksiltme suretile 
29-8-938 pazartesi gilnü saat 11-30 belediye encümeninde ihale edilecek
tir. Muhammen bedeli 1050 lira, teminat akçesi 78,75 liradır. 

İsteklilerin Karaman belediye riyasetine müracaatları. (5326-3086) 
Mikdarı Cinsi Evsafı 

560 metre 

4000 
1500 

.. .. 
30 adet 

Yer altı kablosu Yübek tevettürlü 3Xl0 M/2 6300 Volt 
için 

10 onluk çıplak bakır tel 
6 altılık .. ,, ,, 

Sokak lambası armatörü ile komP.le 

5693 manı kat 2 Tel: 3714. 5671 

Kalörifer tamir ve • • 
tesısı 

fametpafa Kız Enstitüsü Direktörlüğünden : 

Ketif miktarı Muvakkat teminat İhale 
Lira kuruş Lira kuru' gün ve saatı --

Mevcut kaloriferin tamiri 351 25.8.1938 
ve yeniden kazan ilavesi 4677 40 perfembe 

10 

1 - Yukarıda yazılı kalorifer tesisatı 25. 8. 1938 perıembe gilnü saat 
10 da Ankara'da Okullac Sağışmanlığında toplanacak komisyon tarafından 
açık ekıiltme ıuretile talibine ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat ihale aaatından evvel ismi geçen Sağıımanhk 
veznesine yatırılmalıdır. 

3 - Talipler bu nevi işleri yapmağa selahiyettar olduklarına dair vesi
kalarla birlikte komisyona gelmelidirler. 

4 - İtbu kalorifer tamiratına ait keşif, şartname ve projeyi görmek iı· 
tiyenler her gUn İımetpap Kız Enstitüsü Direktfü!Uğüne başvurabilirler. 

(2960) 5463 

Muhtelif tamirat yaptırılacak : 
lamctpaf& Kız Enıtitüaü Direktörlüğünden: 

İhale Muvakkat teminat Keşif miktarı 
Saati ve gün Lira kurut Lira kuruş Nev'i 

Sah 
10 30.8.1938 00 -----------~ ~ --------------------

2503 SO İsmetpaşa Kız Enstitüsü 188 

dahilinde yapılacak muh
telif tamirat. 

1 - Yukarıda yazılı tamirat 30.8.1938 aah günü saat onda Ankara Okul-
lar Sağıımanhğında toplanacak Okullar Satın Alma Komisyonu tarafın -
dan açık eksiltme ıuretile talibine ihale edilecektir. 

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

3 - Talipler bu nevi itleri yapmağa selahiyettar olduklarına dair bel
gelerle birlikte komiıyona gelmelidirler. 

5656 8 u A - 67/11650 numaralı tamimlerıy-
9 - Teslimi Niğde ist~syon5 llradır. rlh ve 

-Muhammenbedclı69
2 

=~~~~~~~~~~~~~~~------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------~~~~ 
4 -- İfbu tamirata ait ketif ve şartnameyi görmek istiyenler her gün 

İametpap Kız Enıtitüsil Direktörlüğüne bapurabi:irler. (3064) 5636 



- f2-

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

Ataleti - İnkıbaza karşı 
HASAN MEYYA ÖZO KULLANINIZ 

HASAN GAZOZ OZO 
Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas frenk üzümü, si

nalko, şeftali, muz, kaysı, armud nevilerinden olup toz halinde ve şekerli
dir. Bu meyvaların özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 
kullanışlı olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 
kullanılmaktadır. 

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

25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 

Baş, diJ, nezle, grip, romatizma Ye bütün ağrılarınızı derhal 
keser, i<abında günde ~ ka11 ahnabilir. 5598 

DAHA SE.RI BİR 
HAREKET İÇİN 
"HiMAYE TABAKASI " 

.iniz. 
Bu yatı kullanmakla daha iyi neti · 
celer alacak ve tamir m a ıra f ı o ı 

hiçe indirecektir. Hem~n bugüodea 
tecrübe ediniz ve hatırlayınız ki bu 
yeni ve ekenomik yat ile arabanız 
daha fuJa müddet dayaaac:alrtır. 

YEEDOL 

' 1············••111111111111111111111111111111111111111 
Orman U. M. .................................................... 

Muhtelif aletler ahnacak 
Orman Umum Müdürlüğünden: 
Orman amenajman ve ölçme işle • 

rinde kullanılmak üzere satın alına· 
cağı ilan edilen: 

100 Adet ufki ve şakuli daire taksi· 
matlı pusla ve durbinli ölçme aleti. 

250 Ormancı kompası. 
2:0 Cep puslası, 
100 Mira. 
200 Tecessümat burgusu. 
200 Bez şeridin muamelesi 2.9.938 

tarihine bırakılmıştır. Yeniden gele • 
ceklerin son tadilatı gösteren katalok· 
lar ile cins ve nevi son fiyatı, teslim 
edebilecekleri tarihi gösterir teklif 
mektuplarını 31 ağustos 938 tarihine 
kadar getirmeleri veya tehahütlü ola
rak göndermeleri; 

Ve 2.9.938 saat 10 da teklif ettikleri 
alat ve edevattan birer nümune ile 
bunlar hakkında her hususta izahat 
verebilecek birer mümessil bulundur· 
malan, evelce teklif mektubu veren· 
terin de aynı şekilde hareket etmeleri 
lazımdır. (2976) 5587 

Enstitüler 
Muhtelif hayvan yemi ahnacak 

Tavukıçuluk Enıtitüıü Direktörlü
ğünden : 

Tavukçuluk enstitüsü için açık ek· 
siltme usuliyle 12000 kilo yulaf, 12000 
kilo kepek, 10000 kilo mısır, 10000 ki
lo arpa ve 15000 kilo bu~day alınacak· 
tır. Muhammen fiyat 3410 liradır. 

Mikroskop gösteriyor ki : 
Sıtma parazitleri sivris ineklerin iğnesile kana karışıyor. Ve müthiş bir 

afet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

Hayat makinesini arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 
kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 

Vücudumuza aşılanan bu melun parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 
yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimiz 
de sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini artırıyor. 

Vatandaş ! . Sağlığını bu af etten koru 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat huliisalarile hususi bir şekil· 

de ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulunan BİO· 
GENİN drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır 

Sıtmadan Korunmak ve Kurtulmak için Birinci 
Deva B l O G E N 1 N dir 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuv· 
vetlendirir, iştihayı açar, dermansrzhğı giderir. Sıtma parazitlerini öldü
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 
Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç, her ec· 
lanede bulunur. 5538 

iYi bir MiDE 

1Yl bir HAZIM 
sıhhat ve neşe de
mektir. Muntaza -
man MAZON al-

mınız düzelir. 
MAZON MEYVA 

TUZU 
mide ve barsakları 
boıaltır. Hazımsız

lık ve ekıiliği gide
rir. Vücuda ferah-

MEYVA 
TUZU'nun tesiri ta
bii, kolay, ve zarar· 

L ıızdır. 5779 

MAZON 
ME,YVA TUZU 

.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ --
_ Dr . Basit Ürek ~ - --E Cebeci Merkez Hastanesi : 
: iç Hastalıkları mütehaaaıaı § - -E Her yün hastalarını Yeni§ehit E 
E Meşrutiyet caddesi Urek apartı· _ 
E manında saat 15 ten sonra kabul E 
: eder. Tel: 1694 -

":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. 

DIŞ TABIBl 

M. AZIZ TUNÇ 

E 

513 

ULUS - 19. uncu yıl. - No. : 6125 

imtiyaz Sahibi 

Nuret6n Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 
Yazı İ§fori Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basnnevi : ANKARA 

YENİ 
BU GECE 

cıcı ANNE 
Oynıyan 

DANNİEL DARRİEUX 
Gündüz İki Film Birden 

1 - SllAH KUVETI 
2 - GÖNÜL YOLU 

Seanslar 
2.3" " .45 Gece 21 de 

Seyyar sebze ve :meyva satıcıları 

hakkında ilôn 
Belediye reisliğinden : 

1 - Ankara' da seyyar sebze ve meyva satıcılığının bir 
nizam altına alrnması kararlattırılmıttır. 

2 - Bunun için planı belediyede mevcut lastikli el ara
baları yaptırılması ve seyyar sebze ve meyva satıcılarının 
muayyen bir kıyafet taşıyarak bu arabaları kullanması 
mecburiyet altına alınmıştır. 

3 - Bu arabalar ana caddeler müstesna olmak üzere 
tehrin her tarafında (Yenişehir mıntakası dahil) gezecek 
veya sokaklarda durabilecektir. 

4 - Bu arabalarda satıf fiyat etiketlerine göre yapıla
caktır. Pazarlık yoktur. 

5 - Bu arabalar numaralıdır. Mahduttur ve bunlarla 
satıcılık ruhsata tabidir. 

6 - Bu arabaların yaptırılması ve ruhsat alınması için 
1 teşrinievel 1938 tarihine kadar vakit verilmiştir. 

7 - O tarihten sonra ruhsat almıyan ve bu arabaları 
yaptırmıyan seyyar sebze ve meyvacılar satıttan menedi
lecektir. 

Keyfiyet alakadarların maliimu olmak üzere ilin olu-
nur. (3179) 5783 

'!--------------------------·--~ 
200 Ton sömikok alınacak 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 

1 - Bankaca Ankaradaki umum müdürlük binası kaloriferle 
için 200 ton sömikok (Türk a·ntrasiti) alınacaktır. 

2 - Eksiltme 31 ağustos 1938 de Ankara' da idarei merkeziye 
binasında saat 11 de komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Talipler şeraiti banka levazım müdürlüğünden öğrenebi
lirler. 

4 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için bankaca kabul edilebi-
lecek dört yüz liralık muvakkat teminat ibrazı lazımdır. 5781 

Yulaf ahnacak 
Emniyet Müdürlüğünden: 

Miktarı Muhammen fiatı Teminatı cvveliyesi 
Cinsi Kilo Kr. San. Kr. Kr. İhale günii 

Yulaf 62520 7 00 329 00 29-8-938 pazartesi gü-
nü saat 12 de 

Yukarıda mikdarı yazdı Yulaf alınacaktır. İsteklilerin gösterilen gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte emniyet müdürlüğünde toplanacak komiı· 
yona gelmeleri. (3065) 5637 

TALill5i%liilllLERE 
KARSI 

CILiill SiiPIEll 

SİNEMALAR HALK ....... ~ 
-- -- --- -- -- -- --- --- -- -- -- -- --.., ..... ,. 

BU GECE 

MAHKÜMLAR KALESi 
Ba11 Rolde : ANNA BELLA 

Gündüz İki Film Birden 

1 - ATIŞ KlRALI 
2 - MAHKÜMLAR KALESi 
Seanslar: 2.30 • 5.30 Gece 21 de 

Halk Matinesi 12.20 de 
BÜTÜN GÜZELLERİ SEVERİM 

Pazardan maada her gün baa
talanm kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

BU GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATİNESİ 

BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA S1NEMASINDA 

Hakkı Aparbmam No. 1 

I 

M 1 H R A C E N l N G ÖfZ D E S l 

Tor,lye Umum Oepoziter ,,. nh' Merkezi 
Amerikan Madeni Yağlar Evi 

Y. KARAYANOPULOS 
Balık Pazar Ya§cı ıok.ıık No. 10 

3c0 kat ISTANBUL 

Şartnameler her gün s:ıat ondan on al
tıya kadar Çankırı yolu üzerindeki 
Tavukçuluk enstitüsü direktörlüğü 

tarafından parası zolarak verilir. İs· 
teklilerin 22. 8. 938 pazartesi günü 
saat onda ticaret odası vesikasiyle 
255 lira 75 kuruşluk muvakkat temi · 
nat makbuzu veya banka mektupları 

ile birlikte Tavukçuluk Enstitüsündt-
toplanacak komisyona başvurmaları. \.._...., ____________ .,,,.I Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

(2916) 5402 


