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Balkan antanb ile Bulgaristan 
arasında bir anlaşma İmza edildi 

Akit devletler münqsebetlerinde kuvefe başvurmYyacaklar 

Anlaşma dün BB. Metaksas'la 
Köseivanof arasında imzalandı 

imza töreninde devlet elçi feri bulundu 

-------~~ B. 
konseyi 

Balkon antantı 

sıfotiyle imza 

daimi 

koydu Atatüfjk 
İstanbul. 31 s. a- - ~~

.. ..~ 1 den nra Reısı-
gun og e kil 

•• J .. ur türk, Başve 
cum D l ·ı· celal ayar ve a ıı ıye 
Vekili Şiikrii Kaya'yı ka
bul etmi~)er ve biJahara 
saraya Aclen Hariciye Ve
kili Doktor Aras'ı da ka
bul buyurarak nezdlcrin
dc uzun nıiiddet alakoy
mmdardır. .. .. ... .J 

Osmanlı 
borçları 

Kemal ONAL 

Başbakan, Büyük Mil~et- Mecli~i'?
deki son nutuklarmda "Israf devrının 
neslimize çektirdiği seyyielerden" bi-

risine temas etti. 
Osmanlı borçları meselesi, Lozan'· 

da sulhun da zaferine kavuşmaktan 
bizi aylarca uzak tutmuştu. Leman gö
lü kenarmdaki çetin münakaşalar, bu 
meselenin arkaya bırakılmasıyla ya : 
tışmıştı. Osmanlı bor~ları ~zerindekı 
didişme 1928 yılında bır netıceye yak
lc..,mış sanıldı. Memleket kuruluş hızı 
içino- geçmişin kötü ~irasını da 
yüklenmekte beis görmedı. Kurtulan 
yurdunda, büyük enerjiyle, ile~liY~." 
ve her şeyi ba~aran bir rejim içın du
nün bıraktığı bir çok güçlükler ara -
sında bu da yenilebilirdi. Ancak os
nıanlı devrindeki öderne şekli yani ba
zı vergi kaynaklarını eline alarak m:rn 
leket içinde istediği gibi yaış~yan :n~s
takil bir idarenin vücudu istıklalımız. 
le asla telif olunamazdı. Buna daha 
kurtuluş cidalinin ilk günlerind~ b~ 
karar verilmiş ve "düyunu urnuınıye 
denilen müessesenin vücudu da za • 
ten kalkmıştı. 1928 anlaşması bu va -
kıayı teyit etmiş oldu. 

1929 da dünyayı sarmağa başhyan 
buhran, Türkiye'yi hummalı çalışma
ları içinde buldu. naha çok toprak 
tnahsulleri fiyatını yere ser:n ~u~ran, 
türk ekonomisinin o günkiı ıstıhsal 
bünyesine göre' ağır şartlarla gelmış
ti. Bunun şiddetli tesirini 1931 yılın
d · t rnuvaze· a devlet büdçesi ve tıcare 
nesi rakamlarında görüriiz. 

Bütün kuvetini, kendi hayatını k~
ruınağa içten ve dıştan asırlarca ta • 
rip edil~iş bir vatanı yeni başta~ ~ur
..... - · 1 rını ge.. ,aga ug-raşan bir idare; bu ış e 
· d ~ de r~ bırakarak, asla mesut olma ıgı .. • 

Vırlere ait bir borcun eski şartlara go
re hazırlanmış ödeme şeklinde kala -
nıazdı . Bunu alacaklılar da anlamakta 
gecikmediler. 

193 . ı rna Osmanlı 3 de yapılan bır an aş 
borçlarını iki esasa bağladı: . 

l B T " k' 'ye düşen hıs-- orcun ur ıye 
sesi, 

2 - Yıllık ödenecek mikdar; 
. Şimdiye kadar Türkiye'nin borÇ 

hıssesi 10 7milyon altın lira olarak he
sa ı 'kd rı se.P anryordu. Anlaşma bu rııı a . 
kız buçuk milyon olarak tesbit ettı:. 

.senelik ödenecek rnikdar evelce ~~ 
tllılyon altından fazlaydı. Anlaşma 

. . 
re ısı 

Nöyyi muahedesindeki askeri, bahri, havai hükümlerle 

~al.kan ~ntantı konseyinin Ankara'da yaptığı toplantı<lan bir intiba Soldan itibaren Romen delegesi B. Kommen Başveki
lımız Celal Bayar ve Dış Bakanımız Dok tor Aras, Yunan Başvekili ve Hariciye Nazırı B. Metaksas, ve Yugoslavya' Başvekili 

ve Hariciye Nazırı B. Stoy~dinoviç. 

I SOVYET -JAPON 
ÇARPIŞMASi ! 

Trakya hududuna dair olan mukaveledeki hüküm

lerin tatbikinden v az g e (ilme si takarrür etli 
Setanik, 31 a.a. - Başbakan B. Me

taksas, beraberinde Hariciye Nezareti 
müsteşarı B. Mavrudis, Hariciye Ne
zareti yüksek memurları ve Balkan 
Antantı devletlerinin çlçileri de bu
lunduğu halde dün akşam saat 22.10 
da Atina'dan hareket ederek bu sabah 
saat 9 da Selanik'e gelmiştir. 

Selanik halkı başbakanı çok hara
retli tezahürlerle karşılamıştır. Be
lediye reisiyle bütün cemiyetlerin re
isleri kendisini garda karşılamışlar 

ve Hanya'daki delice isyan hareketi
nin daha başlangıçta ezilmesi dolayı
siyle halkın tebriklerini ifade ederek, 
bütün milletin milli hükümete olan 
derin bağltlığını başbakan'a bildir
mişlerdir. 

Bu heyecanlı tezahürler saat 15.30 
a kadar devam etmiş ve o sırada Bul
garistan başbakan ve Hariciye Nazın 1 

B. Kö~eivanof, refakatinde Bulgaris
tan'ın Atina elçisi B. Şişmanof ve 

Yunanistan Beşvekili, Hariciye Yunanistan'ın Sofya elçisi B. Dia
Nazırı ve Balkan Antantı daimi mandopoulos'la Bulgar devlet adamı-

konseyi reisi B. Metaksas nı karşılamak üzere hududa gitmiş o-

GİRİT HALKININ 
B. METAKSAS'A 

OLAN BAGLILIGI 

lan Makedonya umumi valisi B. Kiri-

1 
mis ve B. Metaksas'ın hususi kalem 
müdürü B. Andrulis de bulunduğu 
halde Selanik'e gelmiştir. Başbakan 
B. Metaksas'la müttefik Balkan dev
letleri elçileri B. Köseivanof'u şehrin 
methalinde karşılamak üzere Vardar 
kapısına gitmişlerdir . 

Bulgaristan Beşvekili. ve Hari
ciye Nazı B. Köseivanol 

Arap memleketleri 
po rlementola r kogresi 
Şam, 31 a.a. - Suriye hükümeti, 

k?mşu arap devletlerle birlikte teşri
nıevel ayının ilk haftası içinde top
lanacak bir parlamentolar arası kon
gresi tertip etmiştir. 

Palamento rejimine malik ol
mıyan arap devletleri mesut 
siyasi şahsiyetler göndermek suretiy
le kendilerini temsil ettireceklerdir. 
Kongre tarafından ittihaz edilecek 
olan mukarreratın arap memleketle
rin siyaseti üzerinde umumi bir tesir 
ve şümulü olacağı tahmin edilmekte
dir. 

200ölüvar! 
HARP 

Tankların ve· 

iştirakiyle 

topçunun 
yapıldı 

Japonlar münazaah iki tepeyi 
bildiriyorlar ! geri aldıklarını 

Tokyo, 31 a.a. - Kvantung ordusunun resmi teb]iği: Japon kıta
ları, sovyct topçusunu ve tanklarını tardcttikten sonra Ç k f 
Ş · 1 · , an u eng ve 
atsaopıng tepe erıni İşgal etmişler ve bu suretle Mancukuo'nu ':.Ik" 

l · · · "d ~ n mu t 
am;:ımıyetını yenı en tesis eylemişlerdir. 

J 30 tem:uz gec~si geç v~kit, Kızı1ordu tankları ile topçusunun 
apon • ançu mufrezelerme hücumu ile başlıyan ve sabah saat 

(Sonu 7. inci sayfada) Yunan Başvekili girit 

valisine telgraf çekti 
Atina, 31 a.a. _ Başve~il M.e~aksas, 

G
. it umumi valisi Sfakıanakıs e aşa-
ır . . 

iki Başb<1kan halkın "lkışları a
rasında beraberce şehre girmi§· 
ler ve saat 18 den biraz önce 
Balkan a.ntantı ile Bulgaristan 
arasındaki anla§ma vilayet ko
nağında bir taraftan Balkan an
tantı daimi konseyinin halen rei
si olmak sıfatiyle bütün antant 
azaları namına başbakan Me
taksas ve diğer taraftan da Bul
garistan başbakan ve hariciye 
nazarı B. Köseivanof tm·afından 
imzalanmıştır. 

. 1 rkçılık yüzünden Bayramlarda 
~ daki telgrafı çekmıştır: 
gı .. dd' . "G' .t halkının, mutea ıt zıyaret-

ırı .. d'k 
lerim esnasında bana karşı goster ı - Setanik şehri beş Balkan devleti-

(Sonu J. üncü sayfada) (Sonu J. üncü sayfada) 

ANLAŞMANIN METNİ 
Popo ile Musolini'nin 
orosmdo ihtilôf çıkh 

S l • "k JI a.a. _ B"lkan Antnntı 
e anı ' ak d'l . 

ile Bulgaristan arasında te ı mı§ 
olan itilafnamedir : 

Bulgaristan'ın Balkanlarda sul-

h takviyesi siyasetine merbut ol-
un . l .. k 

d 
v u Balkan devletlerıy e ıyı om-

ug • .. 't t l k ve itimat esasına mustenı eş-

;~k~ mesai münasebetleri idame et
mek arzusunu beslemekte bulundu_
v Balkan antantı devletlerı-
gunu ve . 
nin Bulgaristan' a karft aynı mu~lı~ 
h 

zihniyete sahip ve aynı teşrılu 
ane . ..sunda olduklarını nazarı 

mesaı arz.. . . b" 
. . alan zird '.? vaz:ıulımza, ır 
ıtıba,re Balkan antantı daimi kon-
tara tan · l b lk . . halen reisi sıfatıy e a an 
sey.nın b""tün azası namına hare-
antantının u k ·ı· 

d 
y nanistan Ba§Ve ı 1 ve 

kete en u l B . . Nazırı Son Ekse ans ay 
H arıcıye B l · 

J •Wer taraftan u garıs-
Metaksas, ıg 

k T ve Hariciye nazırı Son 
tan Beşve ı ı . K"" . 

l • B Doktor Jorı °"'" Ekse ons · 

. 
ltalyan gazeteleri ırl<çdık bahsinde vanol, temsil etmekte oldukları dev· 

letler namına bu devletlerin müteka
bil münasebetlerinde ademi tecavüz 
meselesinde bu devletlerin her bi
rinin aktetmiş oldukları itilallar 
mucibince her ne suretle olursa ol· 
sun kuvete müracaattan istinkaf et
meği teahhüt ettiklerini ve kendile
rine müteallik hususatta Nöyyi mu
ahedenamesinin dördüncü kısmında 
münderiç ahkamı ''askeri, bahri ve 
havai maddeler,, ve keza 24 tem
muz 1923 te Lozan'da imza edilmiş 
olan 1'rakya hududuna dair muka
velenamede münderiç ahkamı tatbik 
etmekten vaz geçmeği tekarrür et- ~ 

daha ileriye gidileceğini yazıyorlar 

tirmiş olduklarını beyan ederler. ' V 

Selcinik'te 31 - temmuz - 1938 ta- l J 
rihinde iki nusha olarak tanzim e- il,.,~ 
dilmiıtir. ~' " 

J 

lm~a: Metcıkı«ı, Köaeiı>.~I Pap_a onbirinci Pi 

Roma, 31 a.a. - Gazeteler, Papa'nm 
ırkçılıga ve bilhassa faşizmin ırkçılık 
temayı.illerine karşı yaptığı beyanata 
B. Musolini'nin verdigi cevabı teba
rüz ettirmektedir. Gazetelerin ilık say
falarında, "Duçe'nin kuvetli sözleri", 
"Duçe'nin sarih sözleri,. gibi manşet
ler vardır. B. Musolini'nin "Irk mese
lesinde de ileri gitmiye devam oluna. 
caktır.,. cümlesi de gayet büyük harf
lerle dizilmiş bulunmaktadır. 

"Giornale d'İtalia,, gazetesinde 
Gayda, ırkçı politikasını, italyan en
telektüellerinin son beyannamesiy _ 
le izah etmiye ve ırkçılığı ilk defa o-

(Sonu 7. inci sayfada) 

rozet 

dağıtılmıyacak 
I~iikümet "cemiianat" adlı ve çok 

eskı.de~ kalma bir kanunu lağveden 
yenı bır kanun layihası hazırlamakta
d~~· Mevcut kamında iane toplanacak 
gunlerden bahsederken çok eski ta
birler bulunmaktadır. · 

:eni kanun layihasında, devlet iş
lerınde kullanılmak üzere halktan ia
n.e suretiyle para alınmaması bir pren· 
sıp olarak ileri sürülmektedir. Layi
hada bundan başka, bayram günlerin
de rozet dağıtılmak wretiyle halktan 
para alınması usulü kaldırılmaktadır. 

Kanunun mucip sebepler kısmında 
esasen ehemiyctsiz bir gelirden ibare~ 
kalan ve rozet takılarak iane topla
mak usuliiniin, onu dağıtan küçük 
me~~~p ~ocuklarımızın halet ruhiye
le:ı .uz.er.ınd~ f~na tesirler yaptığı ve 
mınımınılerı bır nevi dilenciliğe alış
tırdığı ifade olunmaktadır. Yeni ka
nu~, meclisin önümüzdeki içtima dev
re~ınnde heyeti umumiyeye sevkedil
mış olacaktır. 

(Sonu 7. inci sa.yf ada) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-
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Bôri onlar bilseler! 
Evimizde aydınlanma elektrikledir. Çoğumuzun yemeği hava

gazı ile pişer. Şehirlerde radyo kullananlar mühim bir yekun tutuyor. 
Halbuki kaç kişimiz elektrik saatini okuyup da kaç kilovat yandığını 
doğru dürüst hesaphyabilir? Kaç kişimiz sarfedilen havagazı miktarını 
ııhatle kontrola muktedirdir? Kaç kişimiz kullandığımız radyonun beş 
veya sekiz lambalı olmasının farkını ve sebebini öğrenmiştir? 

Kimseyi teçhil etmek istemem; bu acı ithamı kendi üstüme de ala
rak söylüyorum. Bilmemezliklerimizin istisnası tahsilli olup olmamak
ta değildir. Yukanda bahsettiğim cahaletlerimiz yüksek tahsil yapmış 
olanları bile hazan dışarıda bırakmaz. 

Dahası var: eldiven, çorap, don, gömlek, şapka numaralarını' bile
nimiz herhalde büyük bir ekseriyet teşkil etmemektedir.Tuhafiye mağa
zalarında tezgahtara yumruğunu uzatıp da ölçtürmeden ayağına uygun 
çorap alabilenler parmakla gösterilebilecek kadar azdır. Bir elbise kaç 
metreden çıkar? Bilhassa erkeklerin bunu bilmesi lazım değil midir? 
Çünkü kadınlarınki pek belli olmaz. 

Şu tesadüfen hatınma gelip saydığım günlük ihtiyaç cahilliğinin bi
rinci derecede mesulü mekteptir. Çocukluğumda bir hesap imtihanın
da verilen bir meseleyi ömrümde bir kere bile tamam hatırlı yamadım: 

- Bir yolcuya saat kaç diye sormuşlar, dünkü bu zamanın dörtte 
üçü ile bu günkü vaktin kaçta kaçını cemedip nısfını alırsanız §imdiki 
vakit çıkar, diye cevap vermiş. 

Okuyucularım arasında hesaptan anlıyanlar meselenin kenlisini bi
le doğru dürüst nakletmediğimi kolayca farketmişlerdir. Fakat insaf e
dilsin. Saati öğr:~mek ~stiyen hangi adam ömründe böyle bir cevap 
karşısında kalabılır? Delı olmadan bu hesabi cevabı vermek kabil mi
~ir? lıtc biz böyle deli bozuk okutulduğumuz için hayatımızın en yakın 
ıhtıyaçlarını hesaplamaktan aciz yetiştik. Hiç olmazsa evlerimizde ço
c~~larım!z elektrık, havagazı, su saatlerini okuyabilsinler ve büyükle
rının cldıven, çorap gibi eşyalarının numaralarını onlar olsun kendile
rine hatırlatabilsinlerl .• 

İcra dairelerimizin 

islahı 
Adliye Bakanlıgı, ıcra dairelerimi

.zin ıslahı etrafında tetkikler yaparak 
lsviçre'ye dönmüş bulunan icra müte
ha11ııının raporunu bugünlerde bek· 
!emektedir. Bakanlık, kendi teşkiHitı 
vaaıtasiyle de icra dairelerinin ıslahı 
etrafında tetkikler yaptrrmaktadır. 
Mütcha51ısın raporu ile adliye tcşki. 
latı tarafından tetkik neticeleri göz
den geçirildikten sonra lüzumlu pro· 
jeler hazırlanacaktır. 

Meıhut su~lar 

ah nan 
kanunundan 

neticeler 
Adliye Bakanlığı meşhut suçlar ka

nununun tatbikine başlanmasındanbe
ri yurttaki auçu iıtilzam eden vakala
nn azalıp azalmadrğını tetkik ettir. 
mektedir. Bakanlık, bu kanunun tatbi
kine başlanahdanberi suçüstü yakala
narak mahkum veya beraet edenlerin 
ve mahkemelerce görülen muhakeme
lerin bir listesini de hazırlatmakta
dır. 

Adliye terfi def terleri etra
fındaki lıazırlrklar 

Adliye Bakanlığı, hakim ve müddei 
umumilerin bir sene içinde temyiz 
mahkemesince nakz veya ta&tik olu
nan kararlarını tesbite devam etmek
tedir. Bu tesbit iti ağustos sonlarına 
kadar sürecektir. Eylülde Adliye a
yırma meclisi toplanacak ve adliye 
mensuplarının terfi defterlerini ha
aırlıyacaktır. Terfia müstahak olmak 
isin temyizce tasdik olunan kararlar 
:niabeti geçen senenin aynı olarak bı
rakılmıştır. 

Adli tchliğatın po~ıa ile 
yapılma ı i~i 

Haıan-Ali YÜCEL 

Yabancı memleketlere 
pO)İi uavaiesi 

Posta, 
0

te1gr.u umum ı.mıt.ıurlıiğiı 
haylı zamanuanoerı uzerınde uzun. 
ooylu tctkıkJer yapılan ecneoı mem-
1cKetlerc posta ıı.ıra navaıcsı xaou
lü ışını nıuspet oır ş.:kuae netıcc:ıen
dirmıştir. Umum mudiırliık ecnebı 
~mleketlere kabul edılecek havalele
rin de yurt içindeki havaleler kadar 
kolaylıkla yapılmasını temin husu
sundaki çalışmalarına devam etmekte
dir. 

Ecnebi memleketlere posta para ha
valesinin cümhuriyctin on be9inci yr. 
lına kadar başlıyabilmesi için milin
kün olan her hazırlık tesri edilmekte
dir. 

Ecnebi devletlere gönderilecek ha
valelerin hesaplaşmasında esasın han
gi para olacağı ile havalelerin kabulü 
i~in lüzumlu olan döviz müsaadesinin 
usulline ait olan muamele ve çalışma
lara da devam edilmektedir. 

Askerlik !:.ağındaki mahpuslar 
Askerlik kanunu mucibince asker

lık çağında bulunup da adi cürümler. 
le mevkuf ve mahkum olanların geri 
kalan mahkQmiyetlerinin sulhtan son
ra tamamlanmak üzere seferberliğin 
birinci günU tahliyeleri icap etmek
tedir. Adliye Bakanlığı, ecza ve tev
kif evlerinde bulunan mevkuf ve mah
kumlardan askerlik çağında bulunan
ların her üç ayda bir ıtevcllilt itibariy
le bir listesinin yapılmasının usul it
tihazını Cümhuriyet milddeiumumi. 
tiklerine bildirmiştir. 

Belediyeye almaeak mc~ 
nıur)arm imtihanı 

Ankara belediyesi, mUnhaller için 
ahnacak memur ve daktiloluk için bu 
gün saat 14 de Belediye umumi mec
lis salonunda bir müsabaka imtihanı 

yapacaktır. 

:'······································-.. . . 
15 inci Yd 
madalyası 
C. H. P. Genel Sekreterliğin

den : 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönü
mü hatırası olarak bir tarafın

da Büyijk Önderimiz Atatürk'
ün kabartma bir resimleriyle 
6 ok, diğer tarafında Cumhuri
yetin 15 inci yılmı teabit eden 

ULUS 

Hayvanlar ve 
maddeleri 

Yurda 
ithôl 

nerelerden 
edilecek? 

Hükumet, nayvan saghk zabıtası 

1 - 8. 1938° 

Yolcu eşyaları arasında 
hangileri gümrük 

resminden muaf olacak 
Bakanhk bir izahname hazırladı 

yazı bulunmak Üzere Partimiz· 
ce bir madalya yaptırılacaktır. 
Sanatkarlarımızın, açtığımız bu 

nizamnamesi mucibince yurdumuza Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı, başka baıka şarkıları havi pHiklardan 
sokulacak veya yurdumuzdan ihraç O- zat ve yolcu eşyasının mahiyetleri birer tane, çalgı aletlerinden birer 
lunacak hayvan ve maddelerinin giri~, ve gümrük muaflığından istifade şart- tane, elde taşınacak büyüklükte alıcı 
çıkrş hudut kapı ve limanlarını tes- lan hakkında bir izahname hazırla- ve gösterici birer sinema makinesiy
bit etmiştir. Buna göre giriş, çıkış .ka- mıştır. Bu izahnameye göre yolcu be- le yolculukta kullanılmağa mahsus 

• pı ve limanları 11 mıntakaya ayrılmış- raberinde getirilecek eşyanın gümrilk filmler, kayak, paten ve spor aletle-
tır. muaflığından istifadesi için gelecek rinden ayrı birer takım, av tüfeği, ço-

müsabakaya iıtirakleri ve ha
zırlıyacakları nümuneleri ağus
tosun 1 O una kadar Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreterliği-
ne göndermeleri rica olunur. 

Birinci mıntaka olan rus hududun- ki h kl d b k şahsın yolcu olması, getirilen eşyanın cu ara ma sus oyunca ar an aş a 
da hayvan ve maddelerinin giriş ve çı· yolcunun şahsi istimaline mahsus ve başka birer tanesi, çocuk arabası, bir 
kışları Sarp, Maradit, Sarıçayır, Ba- kendisine· ait olması, getirilen eşya- beşik. 
dele, Kenarbcl, Kızılçakçak, Markara ..1- d b 1 Y&zdığımız 11.:ırtlarla yolcu zat eş-

nın zat eşyasınucın ma ut u unmaat :r-
köprüsü) Iğdır'dan, Ikinci mıntaka 1 yasının muaflıktan istifadesi ıçın 

şarto acaktır. 
olan İran hududunda Çukurca - Şem. Ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret kullanılmış olmasına bakılmıyacak-

-.., ,,,,.,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,r dinandan Cizre Selyupi - Günelha- · · t 
' · ve tedavı maksadıyle kısa veya uzun ır. 

dit'ten, üçüncü mmtaka olan İran hu- bir müddet için yabancı bir mcmlc- Zat eşyasr yolcu ıbcraberinde gelme

Felaketzedelere 
dudunda Gürcübulak'tan, dördüncü ketten gelen tUrk ve ecnebiler yolcu yip te yolcudan önce ve sonra gelirse 
mıntaka olan Suriye hududunda Nu- sayılacaklardır. Vapur ve gemi silva- resimden muaf olabilmesi için eşya
saybin, Resülayn, Mürşitpmar, Kar- rileri, tayfa ve müstahdemleri, şimen- nın yolcudan önce Türkiye'yc geldi
kamış, Çobanbeyli, Kilis'ten, beşinci difer, yataklı ve yemekli vagonlar, ği takdirde iki ay cvel gelmiş olması, 

d d m ed.IJOr mıntaka olan Hatay hududunda 1sıa. müstahdemleri, otomobil, kamyon, yolcudan sonra gelirse en çok yolcu-yar ım eva hiyc, Dörtyol (Payas)"tlln, altıncı tayyare ve sair nakil vasıtalarının nun gelmesini müteakip altı ay i~in-
TÜRKİYE KIZILA y CEMİYETİ mıntaka olan yunan hududunda İpsa- sevk ve idaresinde yolcu ve eşyalara de gelmiş olmaıı şart olacaktır. 

UMUMİ MERKEZİNDEN la, Ede, Uzunköprü, Karaağaç (Edil·- ait hizmetlerde vazifeli şahıslar yol- Gelen yolcunun içtimai vaziyetinin 

Yer aarsıntuundan felakete uirıyan va
tandaılarımıza yardım olmak üzere aıağı
da isim ve adresleri yazılı zevat ve müease
&at tarafından hizalarında yazılı paralar 
veznemize yatırılmıştır. Bu hayırsever ze
vat ve müessesata ıerek feliketzedeler Ye 
ıerek Cemiyetimiz namına teıekkürlcriıni
zi sunarız. 

Lira Kr. 

400 00 Bafra Kızılay ıubuinden 
835 00 Turgutlu 
106 00 lne&öl 
130 00 Hopa ., 
50 00 Hopa ,, 
4 81 Derik ., 

33 00 Kartal ,, .. 
50 00 Tokat Kızılay merkezi vaaıtasi-

le Dökmetepe nahiyesinden 
289 99 Birecik Kızılay ıubesinden 
578 57 Çubuk ,. ,. 
23 82 Akhi11r KUltUr İDyarlıtından 

2501 19 
349776 20 Evelki lhtelerden 

352277 39 

Terkin edilecek sallı 

YI 
1 

ıcar bedelleri 
Finans bakanlığı teşkilat kanunu ile 

vergi ve reıimlcrin tcrkinikayıt ıa. 
lihiyeti yalnız varidat mildilrlerine 
verilmitti. Milli Emlik Ktıt ve icar 
belleriyle ecrimiıil tahakkuklarından 
terkini lizım gelenler için iıe Finans 
Bakanlığı'ndan mezuniyet aınıyordu. 

Finans bakanlığı, milli emlak aatış 

ve icar bedelleriyle ecrimisillerin de 

münhasıran terkin noktasından viHi.

yetlerce yapılabilmesini kararlaştır

mıştır. Terkin teklifleri bundan böyle 

vilayetlerde milli emlak müdür veya 
memurlarına, milli emlak teşkilatı ol

mıyan yerlerde de varidat müdürleri 
tarafından yapılacaktır. 

Jandarma terfi H tcsi de 
hazırlanıyor 

Zafer ve tayyare bayramında neşro
lunacak askeri terfi listesinin hazır

lıklarına başlandığını yazmıştık. Jan. 
darma Genel komutanlığı da gene za
fer ve tayyare bayramnda terfi edecek 
olan jandarma subay ve askeri me· 
murlarna ait terfi listesini hazırlamı
ya başlamıştır. 

ne)'dcn, yedinci mıntaka olan bulgar cu sayılmıyacaklardır. Bunların an- tcsbiti; memleketindeki mensup ol
hududunda Virantekkc (Mustafapa- cak üze.rlerinde taşıdıkları ve yolda duğu içtimai sınıflar içinde işgal et
şa), Çalıdere ve Malkoçlardan, seki- giymek için götürdükleri elbise, ça- tiği, mevkie, memur ise bulunduğu ve 
zinci mıntaka olan Akdeniz limanla- maşır. şapka ve ayakkabı gibi zat ve temsil ettiği vazifelere bakılacaktır. 
rında Payas, Mersin, Taşucu (Silif- kullanılmı eşyaları ,gümrük muaflı- 'Gümrük idareleri yolcunun ticari 
ke), Anamur, Alanya, Antalya, Fini- ğmdan istifade ctte.~tir. maksatla ve satmak fikriyle eşya ge-
ke, Kaş ve Kalkan'dan, dokuzuncu Yolcunun beraberina~"Setirdiği eş- tirmiş olması ihtimalini daima göz ö-
mıntaka olan Ege denizi limanlarında ya, şahsi istimaline mahsus -tacak- nünde bulunduracaklar ve buna son 
Fethiye, Köyccgiz, Mermeris, Bozbu- tır. Yolcu lsendisinden başkasına •it derece dikkat edeceklerdir. Eşya ge
run, Datça, Gökova, Bodrum, Küllük, ve mesela karısına, çocuklarma, ebe- ~ .. Qlck tnakaadiyle sık sık seyahat e· 
Kuşadası, Çeşme, Imıir, Dikili, Ay- veynine, hısım ve akrabalarına, ~ost derek o.t.:endisine yolcu sUsü verenle
valık, Akçay, Küçükkuyu, İmroz ve ve ahbaplarma ait olup emanet, arıyet rin kaçaky.ıık yapmamalarına dikkat 
Enez' den onuncu mmtaka olan Marma- ve hediye olarak birlikte getirdiği edilecektir. 
ra havzası limanlarrnda Çanakkale, kullanılmış veya kullanılmamış eşya Mevcut mukavelt:-..re tevfikan hu-
Gelibolu, Karabiga, Bandırma, Tekir- gümrük resmine tab.i tutula~ak~~~· dut ahalilinden litıdudtı. diğer tara-
dağ, Mudanya, İzmit, Haydarpa•a, Yolcunun beraberı!1de getırdıgı eş· fındaki tarlaları mahsul ve ~.,,ekle-

" kl - d ı n yol rini getirmek maksadiyle hududu M '· Galata ve Sirkcci'dcn on birinci mın- yanın aı: veya ço ugun a, ge e • 
' 1 · · · k.. ·· önünde bu sık gerenlerin eşyası yolcuların zat taka olan Karadeniz limanlarında cunun ıçtımaı mev ıı goz . . • : :s 

Zon"'uldak, İnebolu, Sinop, Samsun, lundurulacaktır. Yolcunun getırdıgı Cfya&ına mahıus muaflığından istifa-
t> d ka ayak de edemiyecektir. Bu gibiler yalnız, 

Ordu Giresun Trabzon Rize ve Ho· eşya an esvap, çamaşır, şap ' • d ı 

Pa'da~ yapılac~ktır. ' kabılar gibi giyecek eşyasının y<>lcu gümrük resmi 25 kuruşa ka ar o an 
. nun kendı· ölrüıilne uyup uymadıl'Yı. eşyayı muafcn yurda sokabilecekler-

Bu kapı ve ıskelclerden İpsala, Ta- :s • .-. 

A Al F . "k K na bakılacaktır. Gctirılccek eıyanın dir .• 
şocu, namur, anya, ını e, aş, k · • 
K ık F th. K .. - · M kullanılmıı veya kullanılmam19 en- tzahnamedeki şartlara göre getırı-a an, e ıye, oycegız, erme- · hal 
· B b D t G""k K .. 11 .. 1 di istimaline mahsuı zati etya ne. lecek eşya; ev eşyası olacak, ıt e· 

rıs, oz urun, a ça, o ova, u u c, T" t k k 11 l ı 
Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ak- vinden olması tartolacaktır.. ıcare . dene ait bulunaca , u anı mış o a-

K .. ··kk E G )"bol K egyası, meıken, yazıhane, atölye gibı cak, naklihane suretiyle getirilecek, 
çay, uçu uyu, nez, e ı u, a- d k 11 1 k l a l 1 . • b b . d kanunı~ 
rabiga, ve Tekirdağı'ndan hayvan ve yerler e u anı aca efya, yo cuy ge en erın era erın e veya 
maddeleri yalnız ihraç olunabilecek, alt bile ol.. ·~tt eJya eayıl~ıyacak mUddetlcr içinde gelmiş bulunacak-
diğer kapı ve iskelelerden ise hem it· ve muaflıktan ıstifade ettirilm~y~ce~- tır. Gelen ıahıı ecnebi ise TUrkiye'ye 
hal ve hem de ibra a ılabileeektir. tir. Zat etyaıının hazır ve dıkılm~t yerleşmek için gelmiş olacak, türk 

ç y P olması ıartiyle yolcu; iç ve dıt gı· memur ise ecnebi memleketinde dai-
yinme ve tezyine ait çamaıır, elbise, mt vazifesine nihayet verilerek Tür
rop, palto, manto, gapka ve ayakka· kiye'ye kati ıurette dönmüş olacal.(
bı, yaka, dilğme, iğne, kilpe, yilıük, trr. Türk talebe ise tahsilini bitire
bilezik, kemer gibi eıya ile kitap rek veya tahsilden sarfınazar ederek 
mecmua, kurıun ve mürekkepli dol- dönmüı bulunacak, ~elen ticaret veya 
ma kalem, kl~ıt, def ter, yazı takımı, sair bir makıtatla ecnebi memlekete 
portatif yazı makineıi, teniı raketi, gitmit bir türk iıte yerleştiği ecnebi 
topu, kayak gibi ıpor lletlerini, ke- memlekette en az iki yı1 oturmuş ola
man, viyolonıel, kemançe, piyano caktır. 

Diyarbakır'da ısı 41 
dereceye çıktı 

DUn §ehrimizde hava bulutlu gcç
mi?, rüzgftr şimali şarkiden 3 metre 
kadar hızla csmi§tir. Dün en düşük ısı 
19, en yilksck ısı da gölgede 33 derece 
olarak kaydedilmiştir. Diln yurdun 
Trakya, Kocaeli1 Şark Anadolu'su 
mıntakalariylc Karadeniz'in şark kı

sımlarında hava bulutlu, diğer mınta
kalarda kısmen açık, kısmen de bulut
lu geçmiştir. Son yirmi dört saat isin· 
deki yağışların kare metreye bırak· 
tıklan su miktarı Kars'ta 10, İspar· 
ta'da 4, Ordu ve Trabzon'da 2, Erzu
rum, KilmÜ§hanc, ve Çarşamba'da 1 
kilogramdır. 

Diln yurtta en yüksek ısı, İzmir 
ve İsl!hiye'de 36, Silrt'te 38, Diyarba· 
kır'da 41 derece olarak kaydedilmiş-
tir. 

müstesna olmak üzere mandolin, gitar, Bunların getirecekleri cıya i ev 
flüt, sakson, tambur, ut gibi salgı içinde kullanılacak yatak, yemek, 0-

cşyası, seççade, battaniye, şilte, yas. turma odaları, şalon eıya&ı, mobilya, 
tık, yorgan ve bunların çarşafları gi· kütüphane, kitaplar, mutbak u.lumı, 
bi yolculuk esnasında kullanılacak ikamet ve ıükna ihtiyaçlarına uysun 
eşyayı, az mikdarda yiyecek, içecek ev cıyau olacak, mikdar ve çefit itf 
maddelerini, mahdut mikdarda fin~ bariylc bu vaziyeti af.ikar buluna.c.ılt
can, tabak, çatal, pıçak, cezve, tence· tır. Erzak, mahrukat, kümeı vr btnek 
re, termos gibi levazımını, bavul, va· hayvanları, yük ve sağmal ~ayvanla
liz, sandık, heybe, hurç, sepet ,el çan- rı her nevi nakil vaaıtaJ.d,, tıcaret ve 
tası gibi eşya taiıyacak şeylerini ge- .~nata müteallik maki c: ve alatı, tez .... 
tirebileccktir. gah, ma~aza, dUkkSıı atölye, fabrika 

Bugünkü medent ihtiyaçlara göre eşyası ev mafhı.ınıunun dıtında kaldı
zat eşyası ara&ında sayılabilecek olan ~ından muaflıktan iıttifade edemiye-
başlıca maddeler izahnamede şöyle cektir. ) 
gösterilmektedir: Portatif bir yazı . . b. d"k" 
makinesi, ayrı ayrı sistemde iki fo. Kulla . ıl~ı' bır pıy~no, ır 1 ış 
toğraf makinesi, dolu filmleri ve bot mak~c~ı, bır radyo, bır buz dola~ı, e-
f ·ı ı d ·k· d d" b" dil bU ve )cıttnklı mutbak ocakları ve saır e-ı m er en ı ı a c ı, ır r n . . . 

· · · lektrı·kıı· ısıtma ve p111ırmc cıhazları, 
levazımı bır gramofon makıneın • ::ı 

' biblolar, tablolar, heykeller ev e§ya-
Adliye Bakanlığı adli tebligatın 

posta müvezzileri vasıtasiyle yapıl

ması hakkında bir nizamname projesi 
ve bir de talimatname hazırlamıştır. 

Nizamname ve tiilimatname projeleri 
aon bir defa daha gözden geçirilmek
tedir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- sından ıayılacak v~ bu eıyanın gelen 
111111111111111111111111111111111111111111 il lll l llllll llllll llllll l lllll l l lll l lllll il lll il l llllll llllll llllll il llll lllll il lllll l lllll il il llll l llllll il lll llllll il lll llllll l I yolcunun kendilerine ait ve kullanıl

Köy lwk~ilerindt>ki siJalılar 
Köy bekçileri tarafından adam öl

dürme ve yaralama suçlarında kulla· 
nılan silahların, devlet malı olması 

dolayııiylc müsadere edilemiyeceği, 

bu ıilihların ancak mahkemelerce gö
rUlmek üzere muvakkaten alınabilece
ği kararlaşmıt ve keyfiyet alBkahlara 
bildirilmi~tir. 

J'U9aq hn:W1anan ılı:\hH;yc 

miitckait ve öksiizlcri 
İç Bakanlık temmuz ayı içinde 13 

mütekaitle 20 öksüze ait tekaüt maaşı 
muameleıini ikmal etmif ve bunlara 
maaı tahsis etmittir. 

1 tanhul'un mahalle sokakları 
lki senede 507 bin lira sarfiyle İs

tanbul'da yapılacak yeni yollardan 
çıkacak eski parke ta§larla ikinci dere
cedeki yolların yapılması kararla:ş

ınıttır. Iatanbul belediyesi ikinci de
recedeki yolların bir listeıini hazır
lamaktadır. Bu yollar milteahhide ve
rilmiyecek, doğrudan doğruya bele
diye tarafından yaptırılacaktır. 

Gazeteci kız 

'"Jzmir'de, fakir bir genç kız 

lnciraltı plajmda gazete müvez
ziliği etmiye batlamıttır. Halk bu 
kızın sattığı gazeteleri kapıpnak
tadır.,, Gazeteler böyle yazıyor ve 
genç kızın resimlerini basıyorlar. 
Müvezziliğe bu yeniliği getiren 
müteşebbis türk kızını bir gaze
teci kulübesi, sonra bir kitapçı 
dükkanı sahibi olarak görmeyi te
menni edelim. Yoksa, plaj kapa
nınca onun kıt günlerinde sokak 
ş0kak kofup "Havadiıl,, diye ba
ğırdığını tasavvur etmek bile in
sana acı geliyor. 
Kadının yapacaiı ve yapamıya

cağı itler vardır, değil mi ? 

Oraya da mı nazar değdi? 

Pangun'dan bir haber: "Rahip· 
lerle müslümanlar arasındaki kav
ga arenitlemiıtir. Asker zabıtaya 
yardım etmi§, dükkünlar kapan
mıttır. Oç ölü ve otuz yaralı sayıl-
mıthr .. ,, 

Çin - japon kavgaaı, İspanyol 
gürültüıü, Filistin takası dünya
nın rahatını kaçmnıya ki.fi deiil· 
miş gibi bir de budiat ve muham· 
medi çarpıf!IW'll l 

Y ebnez mi, tükenmez mi ? .•• 

R<lşlıklarım ı; 

''Fakabasan bir yankesici,,; işte 
gazetelerimizden birinde bir yazı 
batlıiı ... Argo'nun ede-biyata ka
dar girdiğinden şikayete hakkı

mız var mı? Biz yapıyor, biz tiki.
yet ediyoruz. 

Fakat baıkaları yaptıiı zaman 
da ıene biz tiki.yet ederiz ! 

Gazeteci /µtbolcular 

latanbul ıazetecileri futbol ta
kımı ıeçenlerde latanbulapor takı
mmın tekaütlerini mailup etmit
ti. Şimdi aynı takım, ıevke selmit, 
Beykoz'un tekaütleriyle karıdata
cakmıf. Galibiyet tatlıdır. Gazete
cilw, bu aefer de (alİp seJirlerM, 
bu aefer bir kulüp tetkil ederek 
fikstüre ithal edilmelerini iatiye
cekler, korkarmı. 

Avuaturalya'da dünyanın hiç 
bir yerinde timdiye kadar görül
medik bir piyango tertibedilmit. 
Bu piyangonun ikramiyesi güzel 
bir senç kızdır. Kurayı kaza
nanla evlenecektir. Fakat piyango 
bileti alabilmek için şart bekar ol
mak ve evlenecek adamın evsafı
na malik bulunmaktır. Bu biletler 
satıta çıkarılmca tam Üç yüz bin 
tane &atılmıı. Şimdi, ıerek genç 
gerekse üç yüz bin namzedi, me
rakla piyangonun çekilmesini bek
liyorlannıt. Tabii zavallı kızın 

kalbinin ne kadar çarptığmı tah
min ederainiz. Öyleya hesapta alt
mışlık mendebur bir pinpon düt
meıi ihtimali de var. Kotulan ıart 
icabı hiç aeaini çıkarmadan onun
la evlenmiye mecbur kalacak. 

Dünyanm her tarafında bir ev
lenme 'buhranı Yar. Bu derece rai· 

bet kazandığma bakılırsa, yakın· 
da bu piyango uıulü~ün taammüm et· 
meıi beklenebilir. Fakat neden 
bir tek genç kız konulsun. Genç
lik ve &"Üzellik derecelerine göre, 
birinci, ikinci, üçüncü ili ikrami
yelere düımek Üzere dört bet yüz 
kızı birden piyangoya koymak nü
fuı politikası takibedenler için 
cazip değil midir d ersiniz ? 

Tayyareci 

1929 modeli eski bir tayyareyle 
Atlaı Okyanoa'unu aıarak Nev
york'tan Dublin'e UJ111Uf olan 
tayyareci, Korrjgan etrafındaki 

dev reklam devam ediyor. Tayya
reci, Oublin'de karaya inince, ken· 
diıini karşılıyanlara alay ohun di
ye Kaliforniya'ya giderken yan-
lıtlrkla lrlanda'ya gelmiı olduğu
nu &Öylemiıti • Gazetelerimiz bu 
iddiayı ciddiye aldılar ve bu ıe
yahat yanlıılığı üzerinde hala fi-
kir yürütüyorlar. Fakat tama -
men terı istikamette 28 saat
lik bir yolculuğu, bahu&Ua kara ye
rine deniz üzerinde uçarken ma
hir bir tayyarecinin f arketmiyece
ğine inanmak için bir hayli laf dil 
olmaık llzmıdr. 

mış olması şart olacaktır. Türkiye'ye 
sevkcdilmit hiç kullanılmamı§ ve ye
ni ahnmı§ eşya ev eşyası muaflığın
dan istifade edemiyecektir. Gelen 
yolcu kendi ev eşyasını orada bırakıp 
ta başkasından aldı~ı eıyayı getiremi
yeccktir. 

Ev eıyaıiyle birlikte gelenler, bu 
etyanın kendilerine ait olduğunu 
mahalli belediye veya polisten alın
mış vesikayı konıoloıluklarımız;a tas-

dik cttirmit olacaklardır. Ev cıyaaı
nı beraber getirmiyenler, gelmelerin
den en çok iki ay evci veya 3 ay ıon
ra getirmig bulunacaklardır. 

Muvakkat ikamet isin gelen ccne· 
bUerin cıyaları altı ay ıonra tekrar 
ihraç edilmek fartiyle teminata bağ· 
!anacaktır .. 

Tatil zamanını geçirmek için gelerı 
yabancı memleketlerdeki memur "'e 
talebe ile muvakkat memuriyetle ya· 
bancı memleketlere giden memurlar 
ev eşyuı getiremiyeceklerdir. Ecne· 
bi memleketlerde iki seneden aı 
kalmı§ olarak dönmU§ bulunan tica· 
ret ve aair mesleklerdeki tilrkler mu· 
aflıktan iıtifade edemiyeccklcrdit· 
Bu gibi yolcular, yabancı memleket· 
terde iki ıcne ikamet ettiklerini rnU•· 
bet vesikalarla isbata mecbur bulun•" 
caklardır. 
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Balkan antantı ile 

'' Sulh mesulleri ,, 
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Medeni ihtiyaçlar 
Yazan : Neşet Halil A TAY 

İstanbul - lstanbul' da mağazaların ı 
mecburi oğle tatili yapmaları 

hakkında iş bürosunun hazırla
dığı teklifi bilmem hangi salahi
yettar daire, bilnıem hangi ikti
sadi ve İçtimai noktainazarlara 
göre tetkik ediyor. 

kadar sım sıkı doluydu. Havala
rı tertemizdi. Hiç kokmıyordu. 

Amele her gün muntazam ban
yosunu almağa, pijamasını giy -
meğe, yemeğini yemekhanede ye
meğe, koğuşa parmaklarının u-
cunda yüriyerek sessizce girme
ğe alışmıştı. Müessesenin müdü
rü; 

Mağazalar öğle tatili yapmalı mı 
yapmamalı mı : tatilin iktisadi 
içtimai faydaları mı yoksa za
rarları mı vardır! Bilhassa öğle 
tatili mecburiyeti kabul edilecek 
olursa, bu tatile iştirak edecek 
küçük satıcılar, boş vakıtlarmı 
nerede ve nasıl geçirecekler? 

Çinlilere atfedilen §imendifer hika
yesini ha tırlarsmız ! , Memleketi 
içinde şimendifer inşasına mu
halefet eden bir çinliye sormuş
lar: 

- Şimdi arabayla veya yaya olarak, 
filan yerden filan yere kaç gün
de gidebilirsin? 

-Otuz! 
İşte demişler, 
- Eğer tren yapılırsa sen bu bir ay

lık yolu bir günde yapacaksın! 
Çinli şaşırmış, 
- Pek ala! Demiş, fakat ben geri 

kalan 29 boş günü nasıl geçire
ceğim? ... 

Geriye dayandıkça Öne doğru tek a
dım atmağa imkan yoktur. 

Zonguldak'ta amele için, ilk tesisat 
yapıldığı zaman bu tesisata bil
hassa kendilerinin mukavemet 
ettiğini bana ameleler anlatmış
lardı. Önce midelerini yemeğe 
alıştırmakta güçlük çekmişler, 
içlerinde hakikaten hastalanan
lar olmuş. Sonra her gün işten 
sonra çırçıplak soyunarak yı
kanmağa, elbise değiştirmeğe 
akıl erdirememişler. 

- Dağın başında her gÜn bir olmaz, 
Allahın yazı gibi kışı da var. So
ğuk alıp hastalanmaktansa yı

kanmamak hayırlıdır. 

Demişler. llk zamanlarda amele; i
içinde konuşmak, cığara içmek 
yemek yemek, papuçla gezmek 
yasak olan yatakhanelere de gir-
memişler. Dışarıda ağaçların 

gölgesine sıra sıra kıvrılırlar, 
kendi kendilerine? 

- Yok yıkanmadan koğuşa girme! 
Yok koğuşta şöyle bir canının is
tediği yere serilip yatma! Yok 
koğuşta cigara içme, bir bağdaş 
kurup ta hemşehrinle yarenlik 

etme! 

- Diye söylenirlermiş. Haftalarca 
yapılan binaların içine kimse 
girmemiş. içlerinden çoğu ame
le için tesisat yapan ocaklardan 
çıkmışlar. Başka cı<:aklarda iş 
bulmamağa da katlanmışlar, 
dönmüşler, köylerine gitmişler. 

Havza'yı bu sefer gezdiğiıniz za
man, bu yatakaneler ağızlarına 

Bir kaç ay amelesiz kaldık. Onlar 
bizım yumuşıyarak teklifleri
mizden vaz geçeceğimizi zanne
derek, biz onJarın günün birin
de mukavemetlerinin kırılaca -
ğını, dediklerimizi kabul ede
ceklerini ümit ederek bekledik. 
Bir kaç ay onlar da, biz de zarar 
ettik. Nihayet iş gördüğünüz 

gibi yoluna girdi." Dedi. 

Medeni ihtiyaçlar, medeni ananeler, 
medeni hayat mevcut şartlar 
zorlanmadan ne doğar, ne de te
essüs eder. Medeni ihtiyaç, me
deni anane, medeni hayat, yal
nız para demek de değildir. Bir 
insan hem zengin hem de İpti
dai olabilir. İnsan medenileştik
çe ihtiyaçları artar. İhtiyaçlar 
görerek başlar, yapıldıkça ana -
neleşir. 

Bakkal, tütüncü, küçük esnaf oğle 
tatillerinde, ne yapacağı, neyle 
vakıt geçireceği düşünülmeden 
serbest bırakılır. Hatta onun ilk 
günlerde hiç bir şey yapmadan 
söylene söylene kaldırımlarda 

dolaşmasına da ehemiyet veril
mez. O günün birinde mutlaka 
yapacak bir şey bulacak, ve git
tikçe daha iyi §eyler yapacak -
tır. 

Montrö festivalinde beni en çok, ka
dın erkek yetmişlik ihtiyarların 
torunlariyle beTaber havalan -
dırdıkları, kayık salıncakları, 

atlı karmca]ar eğlendirdi. Onun
cu yerli mallar sergisi münase
betiyle lise bahçesinde kurulan 
salıncaklarda yaşı on beşi geç -
miş çocuklara bile rastlanamaz. 

Bir deniz şehri olan lstanbul'da bir 
vakrtlar, denize girenlerin sayı
sı binde iki nisbetinde bile değil

di. Florya plajı açılddcfan sonra 
bir kaç yıl, kadm erkek İstanbul

lular oraya, çıplak sayılan ma
yolarla denize girenleri seyret -

mek için gittiler. Bugün bile İs
tanbul halkının yÜzde yirmi be
şinin denize girdiğinden şüphe 

edilebilir. 

İstanbul'da bir sandalı olup ta veya 
bir sandal kiralayıp ta kürek çe
ken kaç İstanbullu vardır? 

Ne yapmalı? 

Hafta tatilini, yaz tatilini, öğle tati-
lini kaldırınız, göreceksiniz? 
Her şey nasıl yeniden miskin
leşecek, nasıl sandalyesinin Üs -
tünde yorulan İnsan, tekrar bal-

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 

- Yeni basılış -

Çıkh 

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 75 kuruş 

tocuk esirgeme kurumu ~ocuk 
bakıcı okulu kabul ~artlan 
Çocuk Esirgeme kurumunun An

karada'ki Çocuk bakıcı okuluna ı 
temmuz 938 den itibaren talebe kay
dına başlanmı~trr. Kayıt muamelesine 
15 ağusot 938 de son verilecektir. O
kul yatılı ve parasızdır. Tedrisat iki 
ntdedir. Dersler nazari ve pratiktir. 
Okulu muvaffakiyetle bitirerek dip
loma alan Bayanlar Çocuk Esirgeme 
Kurumun gkstereceği yerlerde iki 
maaşla olarak maaşlı çalışmayı deruh
te alacakterdir, 

Okul, yannız bayanlar içindir 
1 - 18 yaşından aşağı olmamak. 
2 - İlk mektepten diploma almış 

olmak (orta mektep ile lise talebeleri 
tercih edilirler.) 

3 - Sıhati yerinde, ahlakı iyi ol
mak. 

4 - Okula yazılmak istiyenler 
(Ankara'da Çocuk Esirgeme Kuru
mu merkezi başkanlığma) adresine 
istida ile müracaat etmelidirler. 

5 - Kayıt için gerekli olan evrak: 

Mektep diploması, 
Nüfus hüviyet cüzdanı, 
Sıhat ve aşı raporu, 
Hüsnühal ilmühaberi, 
üç fotoğraf. 

dırlarının altına kıvıracağı ba
caklarını dinlendirmek için eski 
bir post, tahta bir peyke arıya -
caktır. 

Küçük, büyük bir şehir satıcısı, §e· 
hirliye muhtaç olduğu ihtiyaç 
maddelerini satan insandır. Öğ
le tatili hangi şehirliyi, hangi ih
tiyaçlarından vaz geçirebilir?. 

Bir vakıtlar da, berberlerin pazar 
tatili münakaşa edildi. 

- Ben pazar günü saçlarımı keıtiri
l'İın. 

- Eğer pazar günü saçlarını kesti -
recek adam bulamazsan, mec
bur olur pazartesi günü kestirir
sin! 

Ve derhal kaba hüriyet münakaşa
sı; 

- Beni saçlarımı pazar günü kestir
mek hüriy~timden hangi kanun 
menedebilir. Evime getirir gene 

· kestiririm! 

Filhakika bugün pazar günleri ber
berlerini evlerine getirip saçla
rını kestirenler az değildir. Fa -
kat ne denebilir? Cebindeki bir 
kaç kuruşla bir vatandaşımn bir 
günlük kanuni hüriyetini salın 
alacak kf'~ar, c .. rniyetin ilPrİ gi-
dişine ayak uyduramıyan insan· 
ların aramızdan eksilmesini te · 
menni -tmekten ba~ka ne yapı· 
labilir? ... 

I
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Sinemada lambalar sönünce 

demiş ki 

Ankara: 

esmer delikanlı kıza 
Öğle Neşriyatı: 

14.30 Karışık 
neşriyatı - 14.50 Plakla türk musikı>
halk şarkıları - 15.15 Ajans haberleri. 

''Çantanızı yere düşürün de,, 
''ben eğilip alayım bayan!,, 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Plakla 

musikisi - 19.15 Türk musikisi ve 
şarkıları (Hikmet Rıza) - 20 Saat 
rı ve arapça neşriyat - 20.15 Türk m
si ve halk şarkıları (Handan) - 21.00 
neşriyatı - 21.15 Stüdyo salon orkest 
a - Joee padouk: Paraphrase. b - Ruins' 
Romanze. c - Alletter: Auade du Be 
ç - Bccthovcn: Adagio sostenuto. d - lı 
ti: Czardas - 22.00 Ajans haberleri vt 
va raporu - 22.15 Yarınki program ve 

Kırmızı kokoletalı şapkasını hafif 
yana iğdikten sonra mübaşirin arka • 
smdan salona girdi. Fakat yerini bile
medi. Belli ki mahkemeye - dinleyici 
olarak bile - gelmemiş. Hakarete uğrı
yan, davayı açan kendisi olduğu halde 
suçlu yerine oturmak istedi. Mübaşir: 

- Burası baya mahsustur. Bayan, 
dedi, siz şuraya buyurun. 

Fakat mübaşirin "bay" diye gös . 
terdiği esmer delikanlr bu salonun pek 
yabancısı görünmüyordu. Kapıdan 

serbest adımlarla girdi, serbest adım -
larla yürüdü ve kırk yıldır oturup 
kalktığı iskemleymiş gibi suçlu yerine 
yerleşti. Sağ elinin beş parmağını kı
vırcık siyah saçlarında bir gezdirdi, iki 
parmağiyle kravatının düğu.ınünü dil -
zenledi ve sol tarafındaki bayana hafif 
bir göz kaydırdı. 

Seyirciler, arkadaki kanapelerde bir
az öne doğru eğildiler. Kulaklarına gü
venemiyenler ellerinin ayalarını ku
laklarına yardımcı verdiler. Hep bir
likte, davanın mevzuunu kırmızı ko
koleta şapkalı genç, güzel bayandan 
dinliyoruz: 

" Efendim hakim beyciğim, ne der
lerse desinler sinemaya meraklıyım

dır. Herkesin bir zayıf tarafı vardır; 

benimki de sinemadır. İyi bir film gel
diğini duyduğum zaman dünyanın 

öbür ucunda olsam gidip görmek iste
rim. Kendi halinde bir kız olduğum 

için ekseriya filme yalnız gider, yalnız 
seyrederim. Bazı kereler anneme : 

- Anneciğim güzel bir film gelmiş; 
istemez misin beraber seyredelim? ele
rim fakat dehşetli azar işitirim. An
nem: 

- Evladım elin eksik eteklerini, 
züppe oğlanlarını seyredeceğine evce
ğinizde oturup da biraz iş öğrensen, 
ortalık süpürsen olmaz mı yani? Ya
rın başgöz olup gideceksin ... Sofrayı 
kaldırmak için mahallenin imamını 
beklersin, der ve beraber gelmek şöy
le dursun, beni yalnız göndermek bi
le istemez. Ben de arasıra - ne yapa
ynn? - yalan söylemiye mecbur olu -
rum. O gün yemekten kalktıktan son
ra: 

- Sevgili anneciğim, dedim, bizim 
N ecla'yı bilirsin. Çok ısrar etti. Kuzin
leri gelmiş, çay veriyormuş. Gideyim 
mi? 

Annem suratını astı. Ben de kalk
tım boynuna sarıldım. Öptüm. Bunun 
üzerine biraz yumuşamadı değil ama 
gene gönlü gitm~me razı olmuyordu. 
Meğer zavallı kadıncağıza malum ol -
muş. Hiç yüzüme bakmadan : 

- Ne cehennemin dibine gidersen 
git, dedi. Ben de kalktım, sinemaya 
gittim. Seans başlamıştı. Bir adam 
önümde elektrik feneri tuttu. Sıralar
da tek tük boş iskemle" kalnuştı. Arka 
taraflarda bir sıranın ortalarına gittim, 
bir boş yere çöktüm. Yanımdakilerin 

kim olduğunu ne bileyim ben ... 
Hava sıcaktı; terlemiştim. Mendili

mi çıkarayım da yüzümü kurutayım, 

hem de yelpazelenirim, delim. Çanta
mı açarken "pat" diye yere düşmesin 

mi? Almak için eğildim. Bu sırada sağ 
yanımda bir kıpırdanma oldu. Kim ol
duğunu anlıyamadığım biri yere egil • 
di, çantamı aldı ve bana : 

- Buyurun bayanım çantanızı, di -
ye uzattı. 

Bu kibarlık bana biraz lüzumsuz gi
bi görünmüştü doğrusu ... Fakat ne o
lursa olsun: 

- Teşekkür ederim efendim, diye 
elinden çantamı aldım. Mendilimi çı -
kardım. Filmi seyretmiye devam ettim, 
Aradan üç dört dakika ya geçti, ya 
geçmedi. Ben kendimi heyecana kap -
tırdığrm için olup biteni pek anlıya
mıyordum. Yalnız sağımdaki o kibar 
zatın ... 

Genç bayan, "o kibar zat'' derken 
esmer delikanlıya baktı ve: 

- İşte, şu adamın, diye sözüne de
vam etti, bana bir şeyler söylemek için 
ikide bir bana döndüğünü, fakat beni 
mülayim. görmeyince tekrar başını çe
virdiğini hi.aı;ediyordum. Seyrettiğimiz 
cinai bir filmdi. G~nc bir erkek, kendi
sine ihanet eden seV'ğll<sini takip edi
yor, sonra kendi evinde 011\,. füpkiyle 
münasebetsiz bir kıyafette şclk'1\"'"ır
ken görüyor ve ikisini de öldürüyor. 
Tam tabanca patladığı sırada yanım -
daki harekete geldi. Bana döndü ve: 

- İyi etti de öldürdü değil mi 
hanımefendi, dedi, nasıl o da ihanet 
eder mi? 

Fena halde sinirlendim. İyi etti ve
ya kötü etti, bunu bana niye soruyor? 
Tabii laf atıyor. !çimden : 

- Beş dakika istirahatte bu herifin 
yanından kaçar, başka bir yere oturu
rum, diye düşündüm ve hiç sesimi çı
karmamayı daha münasip buldum. 
Belki cesareti kırılır da laf atmaktan 
vazgeçer diye .. 

Cevap alamayınca bir müddet sus· 
tu. İstirahat zamanı yaklaşıyordu. İ
çimden: 

- Oh ya, şimdi §U müziç heriften 

kurtulacağım, diye seviniyordum. Fa
kat beriki bu defa da: 

- Bayanım çantanızı bir daha ye
re düşürmez misiniz? Size hizmet et
miş olayım, diye gayet laubali bir tek
lifte bulwunaz mı? Dayanamadım: 

- Artlk fazla oluyorsunuz, şimdi 
şuracıkta bir hadise çıkarırım diye 
biraz da yüksek sesle sıkıştım. 

O, san.ki bu sözleri kucağındaki 

fötr şapkaya söylüyormuşum gibi hiç 
üstüne alınmadı, ve gayet sakin: 

İstanbul : 

Uğ!e Neşriyatı: 
14.30 Piakla 

musikisi - 14.50 Havadis - 15.05 Pi 
tiirk musikisi - 15.30 Muhtelif plak n 
yatı - 16 Son. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Plakla 

musikisi - 19.15 Rifat ve arkadaşları ı 
fından tiirk musikisi ve halk şarkılar 
19.55 Borsa haberleri - 20 Saat af 
Grenviç rhatanesinden naklen. - Mu 
Çağlar ve arkadaşları tarafından türk 
sikisi ve halk :şarkıları - 20.40 Hava rt 
ru - 20.43 Omer Rıza Dogrul tarafı 
arapça söylev - 21 Saat ayan: ORJ{ 
TRA: 1- Mcndclson: Ruy Blas. 2- MUS( 
Dans de Persan. 3- Ramo: Mönüet. - :ı 
Fasıl saz heyeti: İbrahim ve arkada 
tarafından - 22.10 Dömarini idare~ 
mandolin orkestrası - 22.50 Son habc 
ve ertesi günun programı. 

Avrupa : 

01'ERA VE OPERETLER: 12 L 
semburg - 20.10 Breslav - 21.10 Milac 

OD ~MUSiKİSİ: 18 Hamburg - l 
Beromunster - 21 Faris - P. T. T. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE S 
FONlK KONSERLER: 12 Hambur 
19 Keza - 20.4g Parıs Eyfel kulesi - :ı 
]:{orna. 
b SOLO KONSERLERİ: 14.10 Liikst 
Lı...<ı: - 15.15 Doyçlandzender - 1 
~yp.ı.•..., - 15.25 Hamburg - 15.30 Drl 

vı~ - 17 "'•rlin - 17.S Stokholm - 1 
Vıyana - 18·"'" i{olonya - 19 Bresla 
20 London ecy._, ı p · p 1 
20 10 B 1. _ zo <

5
a • arıs - . T. 

· er 10 ... .l>--tapeşte. 
NEFESLİ SAZL R (?vla.~ s). l 

P 
v • • • rag. 

ORG KONSERLERİ VE KOROL 
16 Faris - l:'. T. T. 20.45 Stokholm ...ı. 
Laypzig. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Breslav, Fra 
furt - 7.10 Kolonya - 8.30 Frankfur:' 
10.30 Hamburg - 12 Kolonya, Laypzi 
14.15 Bedin - 16 Alman istasyonla 
17.30 Budapeşte - 18 Berlin - 20.10 D 
landzender - 20.30 Hamburg. 

HALK MUSİKİSİ: 18 Ştutgart. 
DANS MÜZİGİ: 22 Sof ya - 22.15 

ransa - 22.25 London - Rccyonal - 1 
Lüksemburg - 22.30 Sottcns - 23 1) 
viç, Milano - 23.10 Budapeşte. 

Mesut bir 
. 

nışan 

Tüıık Ticaret Bankası muhat 
müdürü Muhsin Sunguz'la mef 
bankanın Ankara şubesi muhase11 

si Nesibe Boyan'ın nişan mera& 
dün pederleri Posta ve Telgraf uı1' 
müdürlüğü erkanından Sakin B 
n'ın evinde arkadaş ve akrabaları 
zuriyle yapılmıştır. Saadetler dilt 

lar. Bir aralık yanımda bir hışrrtt 
settim. Bir adam geldi, yanı başıfl1 
ki iskemleye oturdu. Şapkasını ditl 

- Peki, öyle olsun, dedi. Bu sıra
da da elinin kımıldadığını hisseder gi
bi oldum. Ama, düşündüğünü yapmı
ya vakit kalmadan l<imbalar yandı. İlk 
işim, kaşlarımı çatmak ve bu cüretka- nin üstüne koydu ve film bir yi 
rın yüzüne bakmak oldu. Gözlerimi zi- oynuya dursun beni seyretmiyc:"'.iJ 
yaya alıştırınca şimdi sizin de gördü _ dı. Gözümün kuyruğiyle onun Mkt 
ğünüz şu suratı gördüm. o da bana nı hissediyor, fakat karanhkta kinı 
bakryor ve yaptıklarından tamamen duğunu seçemiyordurrı. 
bihaber, smtıyordu, Merakım çok u• tJ1 dr, yanınıC. 

İlk işim tabii başka, ta uzaklarda derhal kendisini ttı.kdim etti: 
bir yere gitmek oldu. Beş dakikanın - Sanki baraya gelince elirJT 
nasıl geçtiğini bilmiyorum. Çünkü çok kurtulacal• mısınrz? Siz bir ceylan 
asabileşrniştim. Lambalar tekrar sön - bir a....:ı ... demez mi? Mesele anla 
dü. Filmin sonunu göstermiye başladı- (Sonu 9. uncu sayfada) 

Madam Nantöy de bu fikirdeydi: Muhakkak ki Bu sözü işitince şövalye adeta sevindi. Fakat 
Madam Nantöy onu aldatmış, hakikati söyleme
mişti. İzzeti nefsinden dolayı ve evinin itibarını 
vekseltecek mahiyette görmediği bir aile sırrını 

meydana vurmamak için yalan söylemişti. Doğru 
olan şu idi ki F el is, Linyi'ye karşı olan aşkının he
yecaniyle Jirmendel'den vaz geçmişti, ve adliyeci 
de, bekar bir adam olmakla beraber, ondan yar
dımını derhal kesmişti. Madam Nantöy, ana sev
gisinin sevkiyle ve kızını ihtiyaçta bırakmamak 

maksadiyle, o yaşta, bir aşıkı ile tekrar münase

bet peydah etmişti. KJişi sokağındaki levha ta• 
ciri Toni Meyer'le olan eski alakasını ihya eylemiş
ti. Toni Meyer, pek de Jinnandel'in yerini tutmu
yordu, az para veriyordu. Madam N antöy ki ma
kul bir kadındı ve kıymet bilirdi, hiç sızıltı etmi
yordu, ve bul sunun mükafatını da görüyordu; zi
ra yeniden sevilmeğe başladığı altı haftadanberi 
gençleşiyordu. 

GOLUNC HİKAYE 
taliin birdoıt bire gÜldüğü olurdu, hele tiyatroculuk-

Şövaliye, derin, deruni bir sesle devam etti : 

- Tiyatroculuktan dolayı böyle müteessir oldu

ğum sanılıyorsa ... Tiyatroda bir ğün kendime, hem 

de iyi bir mevki yapacağımdan eminim! ... Fakat, in

san mesut olmazsa büyük bir artist olmak neye ya• 

rar? Müthiş olan budalaca sıkıntılar vardır: şu sa

atin tiktakları gibi müsavi ve muntazam darbeler

le şakaklarınızda çarpan ve sizi çıldırtan .••• 

Düşüncesini bir türlü unubnıyan şövalye, sordu: 
- Jinnandel, artık genç sayılmaz, değil mi? 
- İhtiyar değil. Kırk yaşındaki erkek ihtiyar 

değildir ki. 
- Fakat erkekliği kalmamı~ ,değil mi? 
Madam Nantöy sükunetle cevap verdi. 
- Ne münasebet! 
Şövalye, düşünceli, sustu. Madam Nantöy uyuk

lamağa başladı. Sonra, hizmetçi kız tuzlukla su
rahiyi getirince tekrar gözlerini açıp sordu: 

- Ya siz, mösyö şovalye, memnun musunuz? 
Hayır, şövalye memnun değildi. Münekkitler o

nu berbat etmek hususunda uzlaşıyorlardı. Ve ona 
karşı ittifak etmiş olmalarının delili de hepsinin 

llynı şeyi söylemesi idi: Onun nankör bir nikabi ol-

.:> 
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duğunu söylüyorlardı. 

Canı sıkılan şövalye bağırıyordu: 

- Nankör bir nikap! Şöyle demeli idiler: Büyiik 
işler yapması mukadder olanm nikabı ... izah. ede
yim bunu, Madam Nantöy. Ben geniş görüşlüyüm: 
Bunun da zararını çekiyorum. Mesela şu sırada 

provaları yapılan 23 ilkteşrin gecesi'nde Floran· 
ten rolünü oynuyorum: Altı cümle, kötü bir rol.. .. 
rakat şahsı ölçüsüz büyüttüm. Dürvil kuduru
yor. Yaptığım bütün tesirleri izale ediyor. 

Madam Nantöy müsterih ve hayırhah, güzel 
sözler buldu. Manialar vardı, fakat bunlar nihayet 
;ktiham edilirdi. Kızı da münekkitlerin kötü ni
yetleriyle çarpışmıştı. 

Somurtan Şövaliye : 
- Saat yarım, dedi. Felis geç kaldı. 
Madam Nantöy onu madam Dus'un geciktirmiş 

olduğunu zannediyordu. 
- Madam Dus kızımı eve getirmek zahmetine ek· 

seriya katlanıyor. Ve bilirsinizki onun hiç de acele

si yoktur. 
Şövaliye kalktı ve muaşerete vukufunu göstermek 

için gidiyormll§ gibi yaptı. Madam NantÖY. onu alı

koydu. 

Çeviren: N ASUHI BA. YDAR 

- Gitmeyiniz: Felis neredeyse gelir. Sizi burada 

bulunca memnun olur. Beraber Kahvaltı edersiniz. 
Madam Nantöy iskmlesi üzerinde gene uyukla

mıya başladı. Sesini çıkarmıyan Şövaliye duvarda a
sılı saatten gözünü ayırmıyor ve akrebi minede iler
ledikçe göğsünde bir yaranın büyiiyüp genişlediğini 

hissediyordu. Rakkasın her hafif tıkrrdısı o yaraya 
dokunuyor, Nantöy'ün Tinyi ile geçirmekte olduğu 
anları birer birer kaydederek kıskançlığını biraz 
daha tahrik ediyordu. Zira o onların beraber olduk-

larına artık kanidi. Yalnız bulvardan geçen araba
larm boğuk gürültüsiyle inkitaa uğrıyan gece ses
sizliği onu tazip eden tahayyül ve tefekkürleri büs
bütün teşdid ediyordu. Şövaliye onları görüyordu. 

Yaya kaldırımından yükselen şarkılarla birden 
bire uyanan Madam Nantöy uyurken aklında olan 
düşünceyi teyit etti : 

- Felis'e daima şunu söylerim: İnsan cesaretini 
kaybetmemeli. Hayatta kötü günler vardır ... 

Şövaliye, böyle günler olduğunu ba.şiyle tasdik 
etti. 

- Fakat istirap çekenler de neye layık iseler ona 

maliktirler. Bütün sıkıntılardan kurtulmak için bir 

an kafidir, değil mi 1 

Durdu; çukura batmış gözlerinin koyu bakışıyla 

duvarda asılı armayı seyrediyordu. Sonra tekrar 

başladı: 

- Bu budalaca, bu gülünç acılar •.. insan bunlara 

lüzumundan fazla tahammül ederse, demek ki bir 

cindir. 

Ve böyle söylerken daima cebinde taşıdığı revol· 

veri kılılıfına da eliyle temas etti. 

Madam Nantöy, asude, hayaıtta bütün hasletini 

teşkil eden hiç bir şeye aldırış ebnemek karariyle 
onu dinliyordu : 

- Müthiş bir şey daha varsa o da yiyecek mese• 
lesidir, dedi. Felis her şeyden tiksiniyor. Ne pişirece'" 

ğimizi bilemiyoruz. 
O andan itibaren, zaten gevşemiş olan muhavere, 

pek de manalı olmıyan sözlerle devam etti. MadaJO 
Nantöy, hizmetçi lpz, kok ateşi, lamba, çocuk taba• 
ğı> hüzünlü bir keder içinde, Felis'i bekliyorlardı. 

· _ So.nu var -
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Yaz gelince .•• 
Yaz gelince, gazetelerin, kazalan 

haber veren ıütunlarına dikkat ediniz. 
Çaylarda ve deniz kıyılarında boiul-

k vır olan bu maddeden ma vakalannm, oüneıe arzedilmiı bir .. 1 . • paraca pe ag l d v • 
Her nerede olursa olsun, goz erını· !ı. • w inde de bu un ugunu termometre civaıı aibi, birden bire 

L- 1 N G 1 L T E RE ................ -.......................... .. 
. k km ec gelincııa çıçeg k B • 21 endisinc çekerek sizi ba ~ya m • iddia eden kimyacılar çı mı~ı. : yükselen bir ıeyir takip ettiğini ıörür-

bur eden o güzel çayırlarda, çımenler- iddia doğru olsaydı •!y~nkun. ığ~";; ıünüz: " ... Suya giren çocuklardan bi-
l'in Üzerinde de biter. Fakat altın ren· d .. ek fakat - gelıncı çıçe 1 er 1 h k b • ı k 1 • ~ ri yüzme bilmediğinden! ... " fakat, bu 
iinde buğday bataklarının görünerek y::: p~k bol olduğundank - ~.fyo~la s u u o r u ya 1 e c e e r m ı. t' mevıimsiz meuaim ölümlerinin önüne 
Yüzünüze gülmeyi daha ziyade i~v~~ ve morfinle mücadele pe guç 0 a- geçmek hiç de güç olmasa gerektir. 
Bunun sebebini bilir miıiniz? Ge ıncı caktı. - Suya girmeyi yasak etmekle mi? 
çiçeği buğday bataklarına neden ° ka· Bu iddia dofru değil~ir. Gel.~nc~ K ıral altıncı Corç ile kıraliçe bir hak görmek bu sevinçlerini ar- sının tasdikini gönUllülerin çekil- Birçok yerlerde bunun idari bir ted-
dar yakın olur? . i" deki röclin morfınden buabu- Elizabct'in Fransa'ya yap- tırdı. Fransız - İngiliz anlaşması- mesine talik etmesini icap ettirmek· bir olarak tatbik edildiğini biliriz. Fa-

Buna sebep bizim Anadolu süzeli r:n• b:'tka bir maddedir. Bu ~~ m.~r- tıklan muhteşem seyahatin ertesın- nın teşkil ettiği kuvet çiftinde, tedir. Bu durumun sarahati kartı- kat aııl tedbir sudan iıtifadeyi teıki -
Aıpaaya kız olmuıtur. O akıllı kı~ t: f. 'bi tNkin eder, uyku getırır, ok· de, froınsız. ingiliz dostluk tezahür- Fransa, yeniden kazanılmış manevi sında mantık sesini iıittirebilirae latlandınnaktır. Zira yaz sıcağında se 
ha eski Atina'ya gidip oranın taır ~r~ ~~ !1 iü dt' hafifletir. fakat afyona }erinin yakın ve daha uzun vadeli a- kuveti, bundan böyle her gün arta- lspanya'da sonbahara doğru bir uz- rin ıuda yıkanmak kadar yüzmek de 
ve filozoflariyle bütün büyü~~rıdnı :~:~etle pek hafif derecede. Onun kislerinin neler olacagını şimdiden cak olan maddi kuvetiyle, daha ağır !aştırma tasarlanabilir ve fransız - yalnız bir zevk deiil, yalnız bir spor 
le " ..., ırın e · i' fyona ta- k k d" "t 1 ·· il 1 · b' "k' f 'f d 'd' C endiıine atık etmeden °~""""' (imdi için gelincik çıçe ıne - a kl .h aramanın zamanı mıdır? Fazla kate- çe me te ır. ı a yan gor şme erı ır ı ı ha ta değil, bir ihtiyacın ı a eaı ır. enup 
doğduğu AnadoludıJ<i Mı et 1 hammül edemiyen - çocu ar ve 1 

• gorik iddialardan sekinildiği ve in- zarfında ba~lanmak lazımdır. Hal ıehirlerimizden birinin içinden geçen 
Söke t ~ da Balat) fehrindey~en, tı"yarlar afyonu diyenler vardır. gı"lı"z ampirizm'inin, fazla mücerret Fransa tarafından da, kimse gü. başka tUrlU olursa, bu, ltalya'nın nehirde yıkanmak yaıak edildiği ve ço-

ar ın · • üzerınde 
Pek gençliğinde, çenesı~ınel kıza bü _ Şimdi hekimlikte gelincik çiç~ği- çerçevesine hiç bir zaman yanaş- cenmesin ama, h ümdarları macera siyasetine devam etmek ni- cukların ıuya ıirdikleri yere bir de 
kara bir sivilce çıkmıf, guz in çocuklara ve ihtiyarlara bıle, mamış olduğu sistem zihniyetiyle selamlıyan alkışlar aynı zamanda yetinde oldugunu ve ekonomik güç- bekçi konulduğu halde köprü üstünde 
Yük bir keder vermişti. :e ;urubunun içirildiği, ne de hapla· hareket edilmedigi taktirde, evet. B. Çemberlayn'ın hiıkümetine de lilklerin kendisine mUmkün ve reel- suya atılırken bunların: "Bu da bekçi 

Bir gece yatağına girmeden diz .. ç~: rının yutturulduğu duyulmazsa da, Eve la fransız - ingilizmUnasebet- hitap ediyordu. Daha dün muhafa- in hissini kaybettirdigini göstere- baba için" diye bağırmalan şehir hal. 
ker b"t"" üzellerin tanrısı Venu~ . menekıurı ve ebegümeci ile karııtırı- terinden bahsedelim. Bu münasebet. zakar partisinin inkisama uğrama- cektir. 1nna günlerce kahkaha vesilesi olmuı-

' u un g b'ld' esını r" "' 1 e ka-ı D • Lo .L. • • ı 1 ·ıt 'd k · · d ğ" Ç k 1 k ' ı· c b y l" Yalvanr, derdine bir çare ı ınnb. .. larak kııın ökaürÜge, nez ey ·" lcr B . Şotan ve elbos un nu-ıa - sıy e ngı ere e e serıyetın e ı- e os ova ya ya gc ın e, u me- tu. az günü buram buram ter ıyen 
ister. Rüyasında süt gibi beyaz ır gu- e.v ilacı diye kullananlar vardır.G. A. Y, 41yaretlerindenberi mükemmeldi şecegi ümidini besliycnlcr lort Ha- selede fransız - ingiliz politikası ay- insanı berrak suya bakmakla iktifaya 
vercin gelir: ve nisan görüşmeleri BB. Daladiye lifaks'm B. :Eden'den ne kadar tak- nı sarahatle meydandadır. Henlayn mecbur etmek onu işkenceye koşmak-

- Cel'ıncı·k riçeğinin yapraklarını ve ;Bone'ye bunları biraz daha sıkı- tir ve muhabbetle bahsettigini işi- politikasının alman reylerinin yiız- tan farksızdır. Oç tarafı denizle 
al d h da" döv onlardan toz yap, Aaştırmak imkanını vermişti. Fran- debilmiş olsalardı bu düşüncelerin de 90 nını etrafına toplamış olması, çevrili ve kasabalarından çoğu bir au 
.. ' .e~, ~v~ndeki kara sivilceye sür. sız milletinin hükümdarlara yaptığı den vaz geçerler ve muhafazakar B. Beneş'in düşünmüş olduğu gibi kenannda kurulu olan memJeketimiz • 
,..enenın uzen muhteşem istikbal iki milletin dost- partisinin muhtelif temayüllerinin birlikçi bir devlet prensibinin bir de yüzme bilenlerin sayısını gösteren 
Hiç bir şeyin kalmaz. . lugvunu ç.ok daha yilksek bir nokta- görüş birliği yapacakları zamanın kant.onalizm veya federalizm esası bir iıtatiıtik bulunıaydı, ondan bahse 

be gu··vercı- k d · · Güzellik tanrısının yaz • k ya çıkarmıştır; filhakika, bu istik- belki pek uza olmadığını farke- aıresınde tadil edilmesi lilzumunu cesaret edemezdik. Halbuki yazın de-
nin diliyle sağlık verdiği bu 1idl~~~ndean· bal, yalnız muhabbetin hissi sebep- derlerdi. Bu bakımdan geçen hafta- ortaya çıkarmaktadır. Bu suretle niz ve çay sularından sadece temizliii 

b. b. "'e ıgın ' hU 1 · f d 1 B h ' · h• h d 1 ra sivilceye karıı ıre ır .. . . lcrini aydınlığa çıkarmakla kalma- nın teza r erı ay asız o mamış- o emya nın tarı ı u ut arı mu- düşünerek faydalanmak bir zarurettir: 
tabii hiç §Üphe etmezsiniz. ~n;:.ı;~f- dı, İngiltere ile Fransa'nın düşünce tır: Bu tezahürler, sulh dostu olan ha faza edilmit ve bu hudutlar çer- Umumi ve ucuz hamamlanmız mevcut 
anadolulu Aspaıya kız, çenesın a· ine ve ideal hususundaki derin benzer- ve bu sulhu realitelere istinat et- ç~vesi içinde muhtelif etnik grup. olmadığını dikkate alırsak halk için 
vilce geçip de, Sard padrk•n ~·w• ligwi ve menfaatlerinÜl devamlı işti- tirmek istiyen iki hUkUmetin mev- lara daha genit hüriyetler vcrilmış yüzme havuzlannı ve plajlan çogvalt _ 

d·ğ' •·-dar ~ ver ıgı k'. ' ğl 1 1 k 1 k H k U ' d ·1 i§ık olarak iste ı ı ":"'. ıaı d bir rakiyetini hissedilir bir hale koydu. unı sa am aştırmış o aca tır. o aca trr. u uk esası zerın e ı - manın ne kadar lazım olduğunu teı • 
vakit, ilk İ!i Veniis ıçus 0 tı:~~tten 1 1 Kimseye bir tavizde bulunmak iste- İngiliz hUkUmdarlarının seyaha- mi münakatalarla daha bir çok haf- lim ederiz. En eski .ahil şehirlerimiz. 
heykel yap.~ oh.~r1İ·e altın rengin- ne yapa ım ı meden, ve Roma - Berlin mihverini tinin diplomatik vaziyeti üzerinde talar kaybedilmesi esefe ,ayan o- den biri olan Trabzon, gazetelere mek-
beri ~ gebn ... kakla:' arasında bildiği- sağlam bulmıyanların safdillikleri. yapacağı tesiri, asgari hata ihtima. ~ur: fakat Almanya'nın tc-hdit yoliy- tuplar göndererek plaj ihtiyacını anla-

-~ ~;~ ..... yda olur... Londra sokaklarında arabasını kek- ni taklit etmeden, otuz beş senelik liyle taktir edebilmek için, bu se- e 1•e müdahale etmiye hakkı oldu- tıyor. Fakat Samsun'un en güzel mesi-
..- r li'k gibi sektiren, bir k~ldır~~.an öte. bir anlaşmanın, iki kadiri mutlak yahatin son derece gergin, en mu- ğunu.n kabul edilmesi, Franaa'nın, resi yanında bir koyda hazırlanmış o-

Fakat akıllı Anadolu kızının e ıne kı"nc yalpa vu .. ıduran bır •oforu yaka- fakat şahsi idareye istinat eden bir d'l d ı w d Belçika'da Volan'larla Flaman'lar ı ı· · bo bo k ld . bu-yu"k fınattan bu kadar- • T tc ı a am arın agustos sonun a an p aJ, geçen ynz m ! a ı. 
geçmıf 0 w d layıp, "sarhoıken otomobil k_ullanı- ıoistemden daha devamlı olabilece- haı:'bı muhtemel addettikleri bir za· araaındaki ihtilafların der-hal yeni Çünkü sevimli bir kızcağız oradaki çu-

k . t"fade bı'le kalmıyacaııını a "km 1 bı"r ana aı ta ı .. 'ca tt• a· cı 1a 1 • • B" - ·· yor" diye bakimin önüne dı ış er. ğini düşünmek hakkımızdır. manda vukua gelmiJ olduğunu göz- Y a nz mını ı P e ır ı- kurlardan birine saplanmıı ve boğul _ 
elbette tahmin edersınız. utün. ~m- K 1 h t" M öt . d t den ırak etmemek lazımdır. Ha- ğini Belçika'ya ihtar etmeıi gün bir F k 1.. . d"l"rk 
ru

··nde aelincik çiç.eiinni kendıs~~e Hi.kisn fOförün adını, sanını; yaşı- ıra ın seya a ı, anş esı os - muştu, a at P aJ tanzun c ı ı en bu 
aii:zeJlik vasıtası yapar: Ondan tur· n.ı suçunu ıorduktan, doktor raporu • larımıza suni ve karikatürleştirilmiş kikaten, hatti benim gibi harbın ö- §ey olurdu. çukurlar izale edilebilirdi. Demek ki 
İÜ türlü kremler yaptırarak yanak- nu okuduktan &0nra: sehresinden bambaşka bir Fransa nUne geçilebileceğine inananların plaj, İnce kumlu sahile bir kaç aoyun-
)arına sürer ve bu sayede yanakla- göstermiştir. 1936 haziranının bazı bile, gözlerini tehlikeye kapama- s Udetler meseleıi Prag'la sil- ma kulübesi inşasından ibaret değildir, 
rını gören herkes ona aşık olur ... An- - Sen sar.hoş kafa ile ooomobil SÜ· müessif hadiselerini fazla trajiğe al- lan doğru olmaz. Almanya'nın mu- detler arasında halledilmek ve hususi bir bilgiyi istilzam etmekte-
cak ne kadar akıllı olsa da gene ka- rüyormuşsun. Doktor muayene etmiş, mış olan bir takım küçiık kıral sa- vaffakiyetleri nisbetinde artan bir Hizımdır, fakat sUratle. Bu iş bittik· dir. Bu bilgiyi kullanarak çay ve deniz 
dın. Kendisinin rüyasında öğrendiği bir §eyler sormuş ve senin bulut raylarının hatasına İngiltere hiç bir süratle takip ettiği kuvet politika ten sonra bir grup paktının akti uğ- kcnarlanna ne kadar çok havuz ve plaj 
bu güzellik ilacını bnıka hiç kimse- gibi sarhoş oldugunu görmilş, ne di- zaman düşmemiştir; hatta İngilte- sı; Kavur'dan 1935 senesine kadar runda müzakerelere girişilmemesi yaparsak sularımızdan o niıbette isti-
ıün bilmesini istemez ve gelinci~le yece'ksin? re'de bugünkü fran.ıu• tecrübesine kendisine baş d8ndürUcü bir terak- için hiç bir sebep yoktur. Paktların facle ederiz. Ankara'da bir Karadeniz 
güzellik kremini nasıl yap~ığmı kım: Demiş, t<>för d.ii§ünmeden JU cevabı çok geniş bir itibar açılmıttı, bun'\ln kiyi mümkün kıldırmış olan 0 yu- kıymeti ve devamlılıgı hakkında havuzu bütün bir gençliği ce~bedi • 
ae.ye anlatmaz. Bu kremın reçeteaı vermif: mutlak akameti müşahede edildiği muşak realizmi unutmup benziyen hay•llere kapılmıyorum, fakat Av- yor. 19 mayıs stadyomunda yapılacak 

amanu diplomasimize bil ilk bir rupa'nın ate,ini dil§ümıek için hiç • · ı ı ç b k b · ·· .;a.. 
kaybolur... - Ben aarhot olarak araba ıilrmo - z Y İtalya; Avrupa'mızda korkulacak i- pesın ere u u araJı onün_. hazır· 

l 1 ına e i na· bir çareye bat vurmayı ihmal etme- 1 k 1 ı ·. b. 
Ondan dolayı aelı'n .. :k çir-eli art.ık dim bu bir, demif. lkinciai doktor zarar vermem 1° mas • v n ı. ki manzaradır. Bu elemanlara iki anaca o an p •J, ırer müjde sibi, 

• - ır F 'd ı k tin hayati men l mek lazımdır. Yeni bir paktın ma- h rk · kul v d d i J muayene f'in boni kartııına alıp iki ranaa a, mem e e - ihtilaflı saha eklenmektedir. &pan- e esın agın a çınlıyor. Susuz An-
bu zamanda bir aüzellik il~cı • : • ıual ıordu. Birinci ıual olarak pe1tek- faatleri eıaaı üzerinde birlefmiye a· ya ve kavga fırsatının doğabileceği nevi bir tClıikİn edici kıymeti olur kara'da bunlar yapılırsa ıuyu bol ol-1' 
dir. Buna karııhk hekimlıkte çır• ıiz fU cUmleyl bir çırpıda okuyuver· made, ıUkCinet bulmuf, mUtebenim çekoılovakya. Gerçi, İngiliz hü- ve daha az dramatik bir hava içinde şehirlerde neler yapılamaz! Yüzmede 
kinlikten batka dertlerden basıl•rı• mcmi iıtedi: 1 kümdarlarının Paris seyahati bu- Avrupa ekonomisinin yeniden in- dünya pmpiyonları Tuna kıyılarında 
na deva olarak tanınmııtır, Etki sa- ''Bir berber bit berbere bire berber Elektrikle ölenleri 1 günden yarma, b8yle bir vaziyeti ıaaına rnüıaade edebilirdi. Bizde oturan macarlardır. Buna mukabil, 

b" '"k hekimlerinden berıbet bir bardı blrJbirimi:ııe bit bıt değiştiremez. Biç olmazsa bir de- Almanya ve 1talya'mn ekonomik 1879 dan beri ordu ve maarifinde yüz-
:nıanların en uyu d • • 1 d f receye kadar ti'.hdit edebilir. gUdUklerine bir dUzüye işaret e. me mecburi olan Franıa'da yüzme hi-s. 1, 'k ' i'ı hu'"llaaımı ku· bılırılım dımiı." ırı ten san a ye ;s lıuı ı• ıncı çıçe denler bu gilçlilklerin, otar~ik mem- !enlerin ıaym ancak "r. 4 dür. Te§ki • 
ru üaümle karııtırıp hap yaptırarak !kinci ıuıl de: ?S8X49B ıibi bir Leonardo adında bir italyan Ame- ff er 'eyden önce, ıu veya bu Jcketlere uzun bir harbı kazanmak lat, ve gene teşkilat meseleıll ... 
veremli haatalara ilaç diye yuttururbil. .sarp meaeleai idi. Doktora dedim ki: rika'dı bir arkıdııiyle birlikte yeni memlekette, Franı;a ile İn - ümidini vermese bile, kısa bir harp Kapalı ve sıcak pisinleri bir tarafa 
du A-cak bu haatalar o illçtan • - Ben bu heaabı dofru yaparım a- bir elektrik aandalyeıi ketfetmiı. A - gptere'nin arasını açabileceğiyle ö- bırakarak akar ıulardan istifade et-. .. -Ll iki i o uman "Bık macerasını göze aldırabileceğini 
'"o;k b'ır fayda ao··rememiı olac- ar ma biras ıec r m. merika'dı idamların elektrikli aan - günmüş olanlar varsa, bu faraziye- mek suretiyle yazlık yu·· .. rne havuzl•-..... • k d .. düşünmiyorlar. Yaz sonuna kadar • -· 
"'· 1. sonradan ıelincik methur bi.r.htretw aarhot ta onun için çabu yapama ı. dalye ile yapıldıfını hatırlarımız. Fa- leri ileri sUrmUş olanlar matem tuta- A ve plajlar inıa ehniyc ve bunları •--L!I 

b k am olur da bir k bil" l F' h ki'·- l"f k 'l vrupa her halde önünde açılan iki 1 1UUP ıt •• olmuıtu. Daha sonra bu fO Derıinlz. Ça u yapı at bu yeni icat edilen ele'ktrikli san- ır er: ıl a "41, lort Ha ı a ı a o duğu kadar çoğaltmıya çalışmalıyız. 
d k.r oene "aarhoı" dera.1- dalye öteki · t t · ı BB. Daladiye ve B;me arasındaki yoldan birini intihap etmit olacak- s·· ··k ı· 'k 

d. On,_ ı'çı'n fasla ı~o·..JtJdüır.J'n en yınlılım çr ' • . nın amamen er.ıne o a .. F . ·ı· 1 uyu su po atı anuz gibi bir de kü -- ..,. ... h eıeleııyle k 1 · ·· il 1 1 1 d lf d"l tır. ran11z - ıngı ız an n§m8sı dün-
1. k u..ıııu .... -...-taa b Onun için bu eaap m ra e ektrıklc 61enleri diriltiyormuş. gor 'me er c 29 n san a tar e ı - çük ıu politikamız olabilir. Yüzme 

ge ıncik ı~d~o ö • "' z- nkaf'a patlıtamım. Dedim. Dinleteme. B' k h 1 U i .ı- miş ve 21 mayısta tecrübe mevkiine den daha kuvetlidir. Bu birljk, bu 
bl'r ı·ıe.,.. dı"ye -lmııtı. ır ço • ayvan ar zer n\J'Ç yapı • k b k d aporu en iyi ıporlardan biridir. 

a,.. - l Ub i k ı ı h k h d ıı;· uvet ve u mantı ın ünyaya ver· • il dim." an tecr eler yi netice vermi~ ve onu muş o an are et attı e6ış· Sularınuzdan "tınçlcri" vo bu"'tu"'n 
8 h k • l d lı'ncik .. ,... • b k h · i · i · ·ı · k h ı dini denin, gelecek haft&larm bii- ... azı o ını e1" • s• ır"" Hlkim bu ıorıhıt mıntıtına ı mı- epıın dır ltmittir. DUnyı yüzünde mış dcgı dır. Bu hare et attı, s- .,, halkı proarl\mla, planla faydalandıra _ 

rıi afyona bir raJ.t.p sibi ıö.terer~ yarak 25 ıtcrlin paar cezaıı kea~_ft ~e elektrikle ölenlerin 11yı11 pek çok el- panya meaele11inde Fransa'nın karış. tiin tehditlerine rağmen, insanlar cak olurınk yaz gelince ıazetelerimiz-
ona pek ylikaek bir P•Y• vennek 

1
,
1

• bir ıene müddetle elinden ıof orlUk duğundan bu ilet her halde bUyük uir mazlığını idame etmesini ve İngil- ve milletler için sulhu muhafaza et· de boğulma vakalaıının yerini yüzme 
terniılerdi. Hatta afyondan morf.ırı veaikaıını almıf. ehemiyet ve rafbet kazınacaktır. tere'nin de Roma ile olan anla~ma- mesi icap ederdi. sporlanna pİt haberler alır.- N. Baydar 

ç;ık:a;r~ıl!d~ıi~ı~zam:::a:n~1 ;y;ü;k~te;.:p;ok~h;a~f~ı~f,1!!!!!Jll!!l!!l!l!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!~!l!l!!!~!!"~~~~'.:'::~~~~::~~~::7:::::': ...................... !'9 ... ml!~ll!l!~~~--l!!!l~!lllll'!l"'~~~ll!"~ .. mııı~------.. ııml! ........... ... 
:C 

2 
- İzam edilecek bir tey değil, ca- yerde, endi~e verici bir ıüratle inme- ortasında geniş yollar ve sporlara tah- dıkları sımfın seviycsıni gcçmıye 

Yüz sene uyuyan adam 

sini ıcvmeıdi. Fakat yirminci. aaır ~
daınlarmın bu tenkitlerinde bUıbUtUn 
haksız olmadıklaı ını da itirafı mec • 
burdu, 

Sel esten· 
. dl s· hepiniz - Ne fena şeyi De . ız 

?ana mUcbbet kUreğe mahkum oımuı 
ın1 1 . . ıı Eıaret an ar hı111inı verıyoraunı · 
daha genç yaştan batlıyor. 

Gcnt' kız. 
lJ ' k· 

- Ha sahi, dedi, sizi BUyUk Mc 
teb'e götureylm. BueUn çocukların 
nasıl yetittırıldiklcrinl görUnUnUı. 
li .. i ? emen gitmemizi ister mısın ı 

Röne kabul ctıti ve Seleıten de iı· 
ter istemez takip etti. Batını ıılhy•· 
rak kendi helikoauna bindi. 
~ - Gene bir düzine ıabıt tutturacı· 
gı~ galiba, diyot'du. 

Röne sordu: 
- Uzan.a mı gidiyoruz? Jc' 

t; k .. ı ı-
ı - liayır .. Şuracıkta, anA:I yu 
011letre .. Yarım saatte oradayız. 

/\. . d iki arka· d nnı Tompson havalan ı, 
aşı da onu takip ettiler. 
S] 1 k yc~W le e esten ıonuncu o ara 

alkarkcn: 

Yazan: Hanri B•m• 
Tefrika: 23 

G 
'-elebeie döncceiiz, diye _ ene,. 

ı8yleniyordu, 
B akil va11taıını hiç ıcvmiyor~u. 

u n llk kulanmayJ ötrenmek ıı· 
Eveti ~et" . ~akıt yalnıı kalmamak i
temem 1 dı: . i takibe mecbur olmuf • 
çin, efen ııın 

tu. ,_. l rin 
. ki ilik bu kUçUk ma..ıne c 

Bır 9 b itd Çok ku· 
kullanıhıı ıon derece H • i Ukem-

ı i bi jiroskop muvazcney m 
vet r i ttl~i için en bece-
mel ıurette tom n e • 

. . rln elinde bile emniyetli idi -
~~~·~~enlar, yUkıelmek veya alç~l~~k 

. ö e ve arkaya itilen, dönme çı~ 
için n la bUkUlen bir volanla ı-
de aala ve ıo 
dare ediliyordu. 

Buna ralmen Seleıten kıymetli v~
u bu uçucu Alete ilk defa em~ı

cudund ken bUyUk korkular eeçirmıt· 
yet e er t yUkıek -
i ilk dert olarak, 20 me re . 

t . bir teruadan &f~ı atlamak ıcap 
Jilete 
ediyordu. 

Seleıten: ı 
Hayır diyordu, bunu yap~mam 

- ' döner Asansörle ınme. 
Benim başım . . 

. tercih ederım. 
yı Röne gillerek: 

nım, diyordu. Bak! ... Uçuyor, bir ka~ ye başladı. ııiı edilen muazzam sahalaı m ortasm. muktedır olrnıyanları tasfiye ederiz. 
daire çiziyor ve yavaıça teraaaya ko- Selesten'ln helikoau iniyor, kalkı- da bulunuyordu. Röne sordu: 
nuyordu. yor, yerinde dönüyor, bir qk gibi fır· Üç hcliko merkez meydanına indigı - Peki onlar ne olurlar? 

Seleıten: lıyor, ve yoldan geçenlerin arasına zaman, Röne, bu meydanın etrafında - Amele veya kuçuk memur ola. 
- Nazari olarak mükemmel bir sey, dehıet aahyordu. Bu çılgınca uçuşta dizilmiş olan binaların mikdar ve eba- rak kullanılırlar ve madun mevkiler-

di)'.ordu. Fakat ben havalınmıl<tan kimacye çarpmaması hır mucize eseri dı karşıaında hayrete düştiı. den dıfarı asla çıkamadar, Fakat, bir 
korkarım. oldu. Nihayet hava acrvi•ine mensup Anni Tompıon ıebebini izah etti: mliddetıtenberi, çocukların zekalarını 

- Korkacak bir fCY yok. Makine o Uç memur etrafını sardılar, fakat Se· - Büyük Mektep on iki ya§ma ka- husuıi enj~yonlarla inkitaf ettir -
fCkilde yapılmıttır ki bir kaza olursa !esten işaretlerden anlamıyordu ve dar bütUn Nevyork çocuklarını kabul mek için yeni bir uııulUn tecrübesi 
derhal para11Ut ink lA d Haydı' d E '"d'" · b' · b. yapılmaktadır, iyi neticeler almıya 

'S e ı p e er... , kendisi gilıi acemi adamlar sandığı e er. sasen mu ur sıze ızım ter ıye ba 
1 

d k F k 
atla bakalım. J ı si11temimizi bizzat anlatacaktır. ş a 1 

• a at metot henüz tamamiy-
memur ara çaıpışmamak için garip le tekemmül etmig degildir. 

- Möıy6, korkuyorum, gelip bura- manevralarına devam ediyordu. Anni Tompıon'un geldlfinden ha - _Ya ötekiler? 
da kemiklerimi kırmak için mi yilz se- o za a b" t b berdar edilmiı olan müdur oturduBru 

m n ır memur a ancasmı çı- 6 - Onlar git gide mevcutları azalan 
ne uyudum! kardı t t'wi k · B b d merkez binatından çıkmı11tı, helikotu 

ve e ıg se tı. u ta anca an :r yUksek sınıflarda tahsillerine devam 
- Bir tecrUbe et, korkak. on b. k · • · d k d" i · çıkan elektrik şuaı takip edilen maki- u ır aç aanıye ıçın e en ıa nı ederler ve mektebi bitirince kultür 
Seleıten Ur. defa havalandı, fakat bekli e · t 'l · t' ilk k 

lJ nenin elektrik motörünü derhal dur - Y n uyare çı erın yanına ge ır- Y ıe §uraaı tarafından muhtehf iş-
UçUnde de teraaın kenarına gelince mi tı' ı 

durdu. f · ere tevzi edilirler, 
botluğa çıkmıya cesaret edemlyerek T kdl ı 
yerine kondu. Selesten'in hclikosu pan yaptı ve • m er yapıldıktan sonra onla - - Mesleklerini kendileri ıeçmck 

• bir bahçenin ortasına ı·ndi, ra mUeaeeıeıini gezdirmiye batladı. hakkına malik de"il midirler? Yolcular onu alaycı bir nazırla sey· A ti 

rcdiyorlardı. En kUçUk yaftanberi us· Röne, memurlara küfrederek vazi- nni Tompıon ona: - Hayır, çUnkU bizden mUkemmel 
J k ld ki i i ""''" dı.ı yetini büsbütün müşkülle11tiren Se • - Bu baylara birle9ik devletlerde ıurette malumat alan yUkıek tura, mıyı a ıtı o u arı Ç n ....,. unme. "' terbiye sisteminin mekanizmaaı hak- k d' 

ıi nedir bilmiyorlardı. Röne ile Selcs- lesten'in imdadına koştu. Dünyaya kında umuml bir fikir vermek lUtfun- . en ılerine milnaıip olan işi onlardan 
ten ıraaındıki muhavere franaııca ya- yeni gelişi kendisine bir dereceye ka- da bulunur muıunuı? ıyi takdir eder. 
pılmııtı. Buna raimen Seleaten'in dar milsamahaya hak verdirdiği için Müdür anlattı: - Girdikleri i9tcn bir daha çıka • 
korktu"'unu herkeı anlamııtı. Selesten b f k b' 'ht 1 mazlar mı? • u se er ya ayı ır ı ar a - Çocuklar, altı yatına gelince, ma-

R8ne alay etti: kurıtannıştı. hıllclerindeki ilk mekteplere met.bu- - Bu pek gilçtilr. Çok dikkate ta. 
- Bak herkeı aenin haline gUlUyor. Seletsen: yan vuıflarını ispat etmeleri lizıın -

ri olarak e8nderilir. Orada hepıi altı d bi k i 
Seleıten'in tepesi attı. _ Hir de fena şey degilmiız, dedi, ır, r atcgor defişikliğine muva-

~ T •ene aynı tahlili alırlar ve bu milddet fi.akat d"l i k d' 
- Bana mı gUlUyorlar. Görürler şimdi anladım ki hir. tehlike yokmu", e 1 meı pe na ır vakidir. 

~ :r nihayetinde, zekilArı ve rıh•"'• inti- Mekt t Uk k fi şimdi. diyordu. lJ r·- ep e y •e ıını ara kadar de-
zamları hakkında notlarla birlikte bu- vam edebilmiş olanlar erkenden yiık. 

Ve kumandayı o kadar hızla çekti ki Nevyork'un Büyük Mekteb'i park raya gönderilirler. Burada tahsilleri- sek memuriyetlere geçebilirler. 
makine şahlandı, aonra yijkselccek halinde tanzim edilmif bir orman,ın ne devam ederler, fakat, her aene, var-

( Sonu var) 
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Devlet Demiryollarının muazzam cer atölyesinden bir görünü§ 

Sıvas, Orta Anadolunun 
• • • 

şırın ve zengın bir kösesidir 
...;, 

Sıvas, (Hususi) - Sıvas vila
yeti enternasyonal İzmir fuarına 
iştirak etmeğe karar vermiş ve 
hazırlıklarını bitirmiştir. Orta 
Anado)u'nun bu §İrin köşesi için 
fuarda güzel bir pavyon hazır
lanmıştır. Pavyonda Sıvas'ın 
mahsulleri ve tarihi eserleri gös
terilecek ve şehrin hususiyetleri 
fotoğraflarla tebarüz ettirilecek
tir. Aynızamanda zengin bir e
konomi faaliyetine sahne olan 
Sıvas'm yıllık ihracat ve ithalat 
rakamları da istatistiklerle gös
t erilecektir. 

Ayrıca ziyaretçilere güzel bir şe
kilde bastırılmış olan birer broşür da
ğıtılacaktır. Broşürde Sıvas ve kaza
ları hakkında geniş maliımat bulun • 
maktadır. 

bladenler 
Vilayet merkezınde Jeoloji teşekkü

ıat neticelerinden olmak üzere her ta
rafta maden sahaları görmek milin· 
kündür. Bu sahalarda en ziyade bakır, 
simli kurşun, antimvan, arsenit, gü
müş, amyant, demir (henüz işletilmi
yen) linyit kömürü, somaki mermer 
mevcuttur. 

Bunlardan linyit kömürü Şarkışla'
nın Gemerek nahiyesinin Karagöl 
mevkiinde ve somaki mermer ocağı da 
Yıldızeli kazasının Direkli nahiyesi
ne bağlı Navruz mevkiinde olup halen 
işlet ilıne ktedir. 

Divriği'de hat güzergahına yakın 

bir yerde bulunan zengin demir made· 
ni Etibank tarafından mahallinde iş. 
letilmeye açılmıJ bulunmaktadır. 

Fabrikalar 
Sıvas merkezinde inşası tamamlan-

mak üzere bulunan muazzam cer atel
yesi1'1e s;vas'a 5 kilometre mesafede 
Devlet çiftliği civarında ve demiryo· 

lu güzergahında Sümerbank tarafın -
dan büyük bir çimento fabrikasının 

kurulması işleri tahakkuk ettirilmiş
tir. Bunlardan başka şehrimizde zira
at bankasının büyük buğday silosu ve 
altı dane de un fabrikası vardır. Sa· 

natlar evinin hah, marangozluk ve 
dökmecilik atelyeleri de şehrimizin 
endüstri müesseselerine ilave oluncl -
oilir. Sanat evinin Sivas'ın meşhur ha
lıları sanatlar evinin bu atelyelerin -
de dokunur. Ankara ve İzmir sergile
rinde teşhir olunan ve mükafat kaza
nan halılar bu tezgahın mahsulüdür. 

Sıvaı'ta yeni yapılan yollardan bir manzara 
• 

lzmir fuarında Sıvas 
pavyon hazı rlandi • • 

ıcı n _, 

Sıvas'ın madenler, fabrikalar, ziraat iıleri 
Sıt'as'ın ekonomik vaziyeti 

Sıvas'm, Malatya, Erzurum, Sam -
sun ve Kayseri gibi dört faal vilaye. 
tin ortasında bulunması ekonomi va
ziyeti üzerinde çok iyi tesirler yap
maktadır. Şehrin, geniş ve verimli zi
raat sahalarına sahip olması ve halkın 
çalışkanlığı bu değeri bir kaç kat ar
tırır. 

Vilayetin mühim isti!ısalatı bilhas
sa buğday, arpa, mercimek, fik, bur · 
çak, ş.cker pancarı, nohut, yulaf, mısır, 
fasulya, soğan, sarımsak, patates gibi 
yer ürünleriyle koyun, yapağı, tiftik, 
keçi kılı, ham deriler, yumurta, av de
rileri, sadeyağı, peynir, balmumu, bal, 
salep gibi maddelerden ibarettir. 

Her yıl elde edilen toprak ürünle
ri tahminen 370.000 tonu bulmaktadır. 
İstihsal maddelerimizden şeker pan • 
carı ve zahire (buğday arpa) vilayet 
çerçevesinde ve Yıldızeli mıntakasın
da mebzulen yetişmektedir. 

Koyun ve yapağı bilhassa vilayete 
bağlı Kangal kazası çevresinde istih • 
sal edilmektedir. Bu mühim istihsal 
maddemizden seriede 677 - 700 ton ih
racat yapılmaktadır. 

Şarkışla kazasında buğday. arpa is. 
tihsalatiyle koyun yapağı tiftik tica-

reti ve meşhur Şarkışla kilimi ehemi
yetli mevki işgal etmektedir. 

Zara kazamızda mühim istihsal 
maddelerimizden bulunan zahire ile 
koyun, yağ, peynir istihsalatiyle işti
har etmekle beraber bu maddelerden 
de mühim miktarda ihracat yapılmak-
tadır. • 

Gürün kazasında her tarafta büyük 
rağbet gören meşhur Gürün şalları i· 
mal edilmektedir. 
Bazı mühim maddelerin istihsalat 

miktarı: 
Buğday 198.500 ton, A rpa 83.600 

ton, Mercimek 994 ton, şeker pancarı 
2.038 ton, yapağı 2.760 ton, ham deri 
221 ton, bağırsak 48.600 adet, yumurta 
4.500 sandık. 

Beş yaımda bir ~ocuk 
yanarak öldü 

Koçarlı (Hususi) - Koçarlı'ya bağ
lı Karacaören köyü muhtarı köyden 
500 metre yukarda çitten yazlık bir ev 
yaparak orada oturmaktadır. Bir gün 
ailesiyle birlikte kovanlardan bal al
mak için ayrılmışlar ve evde 12 yaş
larında bir kız çocuğuyla uyumakta 
olan 5 yaşlarında bir kız çocuğunu 
bırakmışlardır. Büyük kız kabak kı
zartmakla meşgul iken tavadaki yağın 
yanmasiyle çitten ev ateş almış, yan
mıya başlamıştır. Nene uğradığını 

bilmiyen zavallı kız bağırmıya başla
mış. lçerde yatan kardeşini unutmuş
tur. Ev çok geçmeden yanmış çocuk 
küller arasından yanmış olarak çıka
rılmıştır. 

Eskişehir civarında 

hôlô yağmur yağıyor 
Eskişehir, (Hususi) - İki hafta 

önce başlıyan yağmurlar, vilayetimiz 
çevresinde devam etmetkedir. Çifteler 
havalisinde yağmur, fazla yağmış ve 
tahripkar bir mahiyet almıştır. Bu 
yüzden hasat ve harman da gecikmiş
tir. Yağmurun pancar ve bostanlara 
faydası çok olmakla beraber, kiremit 

Sıva' tan bir görüni.if 1 

fabrikalarına, harmana çıkmış köylil -
lere zararı daha fazladır. Kırk ikindi 
vilayete P.Ck mevsimsiz geldi. 

Yurdda sulama işleri 
1942 yıhnda Eğe ovaları su 
tesisatına kavuşmuş olacak 

Yurddan kısa haberler f 1 
.................................................... . 
.................................................... i 

Balıkesir - Trakya seyahatine çı
kan Bursa ilk okulu öğretmenlerinden 
bir grup Çanakkale'den şehrimize gel -
miştir. Öğretmenler bahkesirli meslek
taşları tarafından karşılanmış ve şehri 
gezmişlerdir. 

* Balıkesir müddeiumumi muavinle
rinden B. Necmettin'e vekalet merkez 
teşkilatında bir vazife verilmiştir. 

Adana - Adana'da Oymaklı köyü 
ve civarında Okaliptüs ağaçlan yetiş
tirilmesine karar verilmiş ve bu arazi 
elverişli görülmüştür. Burada yetiştiri
lecek okaliptüs ağaçları halka parasız 
olarak dağıtılacaktır. 

Sulama çalı§malarından: Bir kanal 

İzmir, (Hususi) - Adana, Mersin, Silifke ve Bursa havalia 
de Nafıa Vekaletinin meydana getireceği sulama tesisleri etraf 

da ~etkikle~ ~apan su i§l~ri u?1um müdürü Bay Salahattin Düı 
İzmır havalısınde de tetkıklerıne devam etmektedir. 

* Şehrimiz yazın en sıcak günleri • 
ni yaşamaktadır. Sabahtan ta saat 17 
ye kadar devam eden şiddetli sıcaklar 
bilhassa tarlalarda çalışmayı çok mü~
kül bir hale koymaktadır. 

Erzincan - Erzincan'da Dersim 
arasında yapılmakta olan 36 kilomet -
relik şosenin inşaatı bitirilmiş ve yol 
işletmiye açılmıştır. Nakil vasıtaları 

bu yoldan Tunceli'ne kadar serbestçe 
gidip gelebilmektedirler. 

ıı: Şehrimize İsviçre üniversitelile -
rinden mürekkep 13 kişilik bir kafile 
gelmiştir. Kafile lzmir'i gezdikten son
ra Efes ve Bergama'ya gitmişlerdir. 

Dün Cellat gölü tesisatını gö
ren ve alakadarlardan izahat a
lan Bay Salahattin Düge, a!ağı
daki izahatı vermiştir: 

- CumhuriyGt hükümetinin büyük 
başarılarından biri olan Cellat gölü -
niın kurutulması ve ı.Q ameliyesi ışi 
artık son :;afhadadır. Mahall• .. de yapı
lan işleri gördüm. Cellat gölü, a---.ak 
bir buçuk ay sonra tammen kurutul -
muş bulunacaktır. Hafriyat bu sene 
bitiyor. Yarısı şimdiden kurumuş ve 
tarla haline gelmiştir. Cellat'ta bun -
dan sonra tahkimat ve bazı köprül:r 
yapılacaktır. 

Sular çekildikçe, civardaki halk el. 
lerinde sapanlar olduğu halde derhal 

Aydın - Aydın - Çine yolu üzerin
deki Menderes köprüsünün tamiri bit
miştir. Tamirat sırasında köprünün 20 iş başına geçmekte ve büyük bir ne
ayağının çürümüş olduğu görülmüş ve şeyle bu sulak ve münbit arazide zira
bu ayakların da değiştirilmesine karar at yapmaktadır. 
verilmiştir. Tamiratın devamı müdde- Bu suretle meydana çıkan arazi ha
tince nakliyat aktarma suretiyle temin zineye aittir. Bu arazinin civar kfiy
edilcccktir. l ıüye mi, yoksa göçmenlere mi verile-

ceğini maliye vekaleti tayin cd.cok 
tir . 

Ege oııaları 
Ege ovalarının sulanması işi et.sa 

fıııaaki çalışmalar ıbir haylı ilerlemi 
tir. Bakırçayı ıslah ameliyesi işi bK 
çuk milyon liraya ihale edilmiştir. B 
sene inşa ameliyesine başlanacak 
ıslahat üç senede ikmal edilecektir. 

'Gediz'deki Marmara gölü mün 
-ı...a 5Jkarılmıştır. Menemen ovası s 
lama ı.~alı da münakasadadır. B 
günlerde ıı.,alclerinin yapılacağını 
mu~~rum. Ma1 •--:ı.ra gölünde meyda 
getırılccek bara3 Ot&:riik bir eser 0 
caktır. 

İzmir hinterlandında .cnt:--.. 
11 0 

vası, Gediz ovası, büyük Mendres ruı. 
zası Sarayköy'den başlıyarak kamile 
sulanacaktır. Bunlar kısım kısım i 
le edilmektedir. İnşaatı dört sene 
ikmal edilecektir. 

Dört sene sonra Ege ovaları sula 
cak bittabi bu suretle ıslahat da 
tacaktır. 

rYURDDAN RESiMLER 
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K~ pası m osa baka 1 a ri 

Gençlerbirliği yüzücüleri 
28 puvanla birinci oldular 

Dilll Karadenb ......... 8fincll 
mtlkifatb ~b olan T.S.K. Ka· 
rumu ma.abaalan yapddı. Ba mU..· 
Hlralara daha siyade lell5 ylricüler 
iftir&k etmi,ıerdL Gençler birllii'nin 
buı elemanları bafka yerde olduğun· 

-dan bunların yerine ıenç yilsilciller 
~ya sokulmuttu. Bunlar eğer 
llir lii mtubakada derece kaybedecek 
olurlana kupayı da kaybedecekleri 
endi,esiyle fazla heyecanlı idiler. 
Ankara Gücü de bu haf ta fazla yüzü. 
CÜ kadl'09u.71e ... ,., ..... 'I 
etmiıtlr. Her hafta . .z:ıalJlıid>ebllr 
kulüb'e inhiıar ederken bu bafta De-
minpor'dan da ban ,estıc61erla itti· 
dkiyle müsabık .. ym artmıfU. 

Binlerce aeyircl iSnDnde ~il~ 
lar tam uat 14 de bafladı. Bırincı mil· 
l&abka lOO metre serbest idL 

Bu ınlllabakaya 7 kiti girmittir .. ~k 
heyecanlı bir yarlflD&dan aonra ~ırın· 
ci Gençler Birtiil'nden Suat Duıçer, 
ikinci Nuıret Ökten, iiçilııcü An.k: 
GUcü'nden Hasan Ceylan gelmıf · 
Suat hafta aralarında yaptığı ekse:_: 
•izlerde çok iyi dereceler yaı::ı:da 
müsabakayı ancak 1,18 7 /10 • k 
bitirmittir. Nuuet ınUlaıbalralara il 
defa girmeaine nazaran iyi derece al· 

llllttır. ırtUstll 
İkinci mU.aMb 100 metre 1 

idi Bu mflsabakay& 10 ldti ifddk et. 
til: l • ik" d f da yapıtmuı lcap ey· 

ı çın ı e a BI lili'n-
lemittir. Neticede Gençler i, ~ ~ 
elen Nedim Akıncı ~irine n ler 
GilcU'nden Halil t,ıek ikinci, Genç U 
llirlili'nden Fikret Tanyil üçiltıC 
lelaıitlerdir. k ~s..ıa. 

B dan .-n metre Unım!5-
un 80lll'& r.vv k. i cir· 

illa ~pıldı. Bu mo.alf :;;:~t ol- •iMJ,aW-'• iJıinci 4erecelle •-'• Anluırappiiler 
lllittır. Müsabaka ÇO 1 rine 
-. ve bilbaua bergtln eksen~ e k• ı Gençler Birliii ve GiDet birer 
lahit olduğumu• ,enç yilzilc :tinci tına ıın. Ankara Qttci iki •ımıa İf
.._lflardır. 4.5 dakikada r l· tak etmiflerdlr. Netlcedıe Gençler 
~ler Birliti'nden Turban ~~en ~~a::ii takımı 14.57 4/10 dakikada 
lthıCi Nuım Emir. tıçüncU G e bU .ır i Anbn QUcil blrincl takımı 
lla)'rl Özkak gelmitlerdir. ~aı:~ .hi= ~e ikinci ta1111111 da 8i11adl 0~
lbtluıhiııkadaki derece Halkni cKl Jk iki caldlDll Wrden pınran ven· 
~nıda alman dereceden biras - mutıut• ~itin cllrdild plta Gil· 
tlktur ıemiyece.- ınAQ: beeüıncla isin· 

• 50 metre ser- net takDDI da P yapılan Jtis-ı...~undan aonra yapılan 16 ldlçlk cll addedilmiftlr. Ba IOlll mdaydı. 
~t kUçWder ınüaabakasm& lan mll9•""•• tekalt er ar• 
lttir&k etmittir İki ıeferde yapı •

8 
"--'-•kap 4 tebllt lftldk et· 

lllR-. ... _. • ..- ınetre ıer- u ın~ 
.:--uuatarın finali ~ spor. Z 
best nıUaabakumdan ıonra r;:~':j!; miftlr. Neticec1e 54 iaal~~~ 
:· Metic~e 0,40 1 ıo saniye iJıioei .e san birinci. sadettin lmut-

altkq birinci. Faruk öden we Dr. Behçet K..-y US8Dcll 0 

litefet kup tlçtıncU olınuft\11'• usaıt-Jra· larda'· -'ttir 
400 metre terbnt ,esme ın effİ e- AtlanM'lara ti ldfi lftldk e. d _: 

llıaa 7 kıti girmi9tir. Bu hafta ~lK_.. yapılaA ber Uç atıama aetic•~~
~i baftaıarda oldulu -~ ~ - riad Gençler Birllil'DdeA 8a-
1orcl11. Eauen bu hafta elde ettili d:; s-r birinci. Anbn Qtlcl·~ 'a
rtıce 7.21 2/10 evclki derecesill• P lih ı.w Udnd " Getlti•::.::. 
SOk diltilktiir. Bu itibari• Ankara::: 41U Necdtt Alpe~-== ...... ıar~ 
cti"aıden Hasan Ceylan as JraJsm Bu .-retle _. _.,..,_. .. .,fatlar 
fi•n Ceçiyordu. Çek yakın bir .yar.- ,_.......ııı de 7-r--
..._dan ıonra Gençler Birlili~ &eni ccU•tft'r. i1&WtiDclllil 
~tfl Torlan birinci, ADkaf& c;,ntler Bitliii ==-tanfm· 
i::deıı Hasan Ceylan ikiııcl" s: .. 1 ak':- tik ..... w .-rif 
~ k ilçllnccU olmupur. ~de iSiD _, ~ ............ _..." 
......: mtlıabakaya iftldk .. " ....,,. GtDllU Şirlfli, kupayı 
_..., lbetrede artlk yoru1mdflll: ...,. cluyaD -:.-:-==-~~ı.-a..bablara 
~~ da en1kl c1erece1in• • toM•ile~~--=-~ ·1.:L l'llld1a_,.,...,.. 

rer birer ikram etmlftir. lltlkffatb 
mUuMlralarm en ebeadyettlainl tet
kll eden b1l mluılJaksnm tertlbıne fır· 
ut veren Tilrk Spor lnuuana w su 
ıporlan federuyonu bJı 1Uretle An
kara böleni ıpor bareketltriıle iyi 
bir yardıaıda buhınmuttur 

-T-

lstanbul'da yapllan 
at yarışları neticeleri 

Papa ile 
Musolini 

İıtanbul, 31 (Telefonla) - DUn ----------- (Safı ı. inci ... , 
Yübek Yarıt ve ıılab encümeni tara· 
fmdan tertip edilen İstanbul at yar11-
larmm ikincim Velielendi Mhnunda 
yapılmııtır. Yarıtlara gelen .eyil'Ci a. 
dedi ıesen haftaya nuaran daha fu
l& idi. Kofuluın bi.r iki tanesi bekle
nilmiyeıı neticelerle bittiii için müt
terek bahiate de büyük paralar ver· 
mittir. 

Kofulara saat tanı on bette haf landı. 
Birinci kOfU: Dört ve daha yulran 

yqtaki yarım kan arap ve b•Habn a
rap at ve kısraklara maıbıua Utlf ko
tuıu idi. İkramiyesi 155 lira, meeafeai 
2000 metreydi. Bu kotuda l&tlf fiatı 
400 lira olanlar ild kilo, 200 lira dlan
lar dört kilo noksan ıikletle kotmUf· 
lardır. 

ıco,uya Ceylan VII, Mu.ul, Lile, 
Acele, Dolan, Uçar, Ceylan, Keklik 
ve DUl'llff iııminde doku at ve kısrak 
ittir&k etti. Kotunun birinciliiini ge
çen haftaki kouıuyu da kolaylıkla ka
zanan B. Recep Ö.zçelijin Ceylan VII 
ismindeki atı bandı. Musul ikinci, 
:Ule üçüncü oldu. 

Mtifterek bahiste ganyan 160, pU.e 
ııruiyle 100, lılS ve 260 kurut verdi. 

lkiaci kop: Uç ya,ında ve 938 •e· 
neıi sarf ındaki kuançları 500 lirayı 
doldunmyan yerli baliskan iııgiliz 
taylara mahsuetu. .tkramiyeai 355 lira, 
mesafesi 1800 metre idL 

Bu kofuya ittirlk teraitini haiz o
lan tayların eberlai İltaııbul yarqla· 
rma ptmediklerinden doqu B. Fevzi 
Karsı'nm ŞıpkMı ile General Salih'in 
Ate,'i aramda yapıldı. 

Birlnciliii kolaylıkla Şıpka ban
dı. Milfterek balıiate bu taya pnıyan 
oynıyanlar 110 kuruı aldılar. 

Oçlacl kop: Dört ve daha yukarı 
y&fakl yanmkan arap ve baliakan a· 
rap at ve kmraklara mamustu. İkrami· 
yeai 190 lira, mesafesi 2400 metre idL 
Bu kOfUy& iftirlk eden atlar 938 aene
si sarfmcla kuand•ları ikramiyeler 
nltıbetinde kilo aldıklarından lrıofU 
iQk enteresan oldu. Kotan atların i
ıimleri ıunlardır: Sarıkuf, Bahtiyar, 
Dervit. UnlU, Ejder, Budak. B. Talit 
Çeviğin Sankut'u ile B. Şemai Tana
k'ın Bahtiyar'ı rakiplerinden ağır ki-

l<> ile koşmalarına rağmen çok güzel 
~. Saııiuf birinci, Bahtiyar i· 
ldlMI. O'Dltt ....,.. °*" ~ 
bMia~ISl,,U..all>ft-lm,,. .... 
..... ~ li'btWiw;.IL ~ 

• Bahtiyar slfti bel"bw .,_.,__. 
050 kunat kenndılar. 
........ ,s.ild~,-..,. 
·~~.,~-=···wms ta,_.~. IOO lira. 
meaaf ni 800 metre idi. 

Ankara yarı9lar1nm son haftMmda 
ba taylara mahluı kofuyu B. Sait Ha
lim'in Senyör ismindeki tayı 11ıazan. 
mJttL Bu sebeple ba eünkü k0tuY• it· 
tlrlk edemedi. Fakat buna mukabil 
Aııkara'da kofmıyan yeni taylarla be

raber Karanfil, Ece, Batray. Yatapn. 
Yılmazkaya ve Oya lamindekl taylar 
koftu. Kotunun favorisi addedilen 
Karanfil jokeylnin bat&eı yiirinden 
virajı döneceii yerde piıtin dıpr111 
latikametine k6puya batladı. Jokeyi 
tayı aorlulda çevirebildi. Fakat bu za. 
mana kadar diler taylar epiy açılmıt
lardı. Buna rapnen Karanfil aradaki 
meuf eyi kapattı iae de aacaık dıörclüA
cU olabildi. Birinciliıi B. Fahri Atlı· 
nın Oya ilımindeki tayı kazandı. Ece 
ikinci. Ydmukaya üçüncü oldu. 

llilfterek balüate beklenilmiyen bu 
netke derhal kendbıl &österdL Oya'· 
nın ıanyanı 1400, pl&aeli 410 kurut 
verdL Ece'nin plllesi 105 kunattu. 
Befhıci kofa: Uç Yatındaki yerli 

yarımkan iqıliz taylara mahna buı
~tı. lkramiyeai 35$ J.ira.-meuıf•i 
ı-.etre ldi. Bu JrıOtuda Btaepet. 
Kıi11-. Ceylan 51, T.- • 1iUo De 
koıtular. ,. CeW Bayar'ıa Bintepe 
ismindeki tayı fnbllde ıttsel bir ko
tu ile blrkıclliii bandı. lıfareta1 
Fevzi Çakmak'm Kup'u çok ıtride an-

cak ikinci olaıbildi. MUfterek bil&te 
pnyan 450. her iti pıtH de t 70 bnıt 

verdi. Çift•bw dkdilncll ve betinci 
kotular aruında idi. Oya • Bintepe 
çifti berine oynıyanlar bir liralarına 
mukabil 200 lira kuandılar. 

Edremit Halkevleri 
lzmir'de 

Osmanlı 
borçlan 

( •• 1. inci -.l-'•J 
bu (700) bin altın olınuftur. Bu mik
dar altının her frank veya dolar kartı
lıtı ber yıl ıeröeat dövU olarak öde
necekti. 

Bu •nlapna, yakm yıllann uWı ve 
refah getireceti ümidın't dayanıyor
du. Halbuki buhranın dünya ekıono -
miline verdiii yeni büftyet, bilbuaa 
kurulut devrindeki milletler için u
la ferahlı olmamıttır. Seıbeat mübade
le, yerini kontenjan ve klirinc ıiıtem
lerine terketmif " 11alm111 malını al
mak" bir kaide olmuttur. 

Bafbakan hUkOmet programında, 
bucünJdl dünya ticaret tartları için -
de bizi de klirlnc yoluna aevkeden e
aaıları izahtan aonra balen idlaıat ve 
ihracatmuzm yüzde dobanmın idi. 
rUıcli memleketlerle yapıldıtuu aöy
lemiılerdir. 

Klirinı ıiıteminde, mübadele hac -
mi, mal fiyatı memleketlerin karıılık
b huıuıiyetlerine göre deıiıir. 

Ancak büttm ıiıtem için sabit olan 
eıu. serbeat davb tedarikinin güçlü
ğüdür. Klirincle temin edilemiyen 
ihtiyaçlar memleketin bazı milaait 
~tlariyle elde ettiii dövizlerle te -
darik edilebilir. Bilhuaa ihtiyaç. dün
ya llillhlanma yarıtında kuvetlenerek 
memleketin .bayat ve terefinl ve bin
netice n1hu lrorumak mevsuuna te • 
mu edem döYb urfmdaki dikkat 
çok yerinde olur. 

1936 yılmda davb gilçliliil Osmanlı 
borçlarmm yıllık taklitlerine de te.ir 
etti. Hamillerle ıörBflilerek taksitin 
yüzde ellisinin kliring dıtında mal aa
tm alma ıuretiyle ödenmesi prensibi 
konuldu. Sayın Bqbalran bundan IOn· 
raki bali töyle ifade ettiler: "O vakıt· 
tanberi dünya ekonc:mi vasiyeti ve dö
vb tedariıki imkanları daha cUçletmit
tir. Bizim bugilnün teraiti içinde ta
kip ettigimiz ekonomik politikaya na
zaran tediyatmıızın eaaıını "en natu· 
re tediye" yanıl malla ödeme tefkil et· 
tiğine göre kuponlar meselesinde dö
viz vermemizin imkinı yoktur. Bunu 
arabatle husun& lllniMe ifade etme
li Yuife blUponm. Ya,de )'tls lml o
llliü tedi,. .aceıu. Ve mmmmı o
JatJaıa ....... , t .... DWai&" 

:_-..faM ~ •JU'ıa; ._.tay'm. 
..,._ .. tanfp edil lrarariyle ku· 
poalar 1111Hlt1lae IGll ve ~d i8tika • 
metini wrmlftl. Aıaaclolu ajlnu re • 
çen balta bu brarm, hlmfllerin ebe· 
rlyetini temail edeıı l'raau bükUme
tince de kabul edildllinl teblll etti. 
Iltbam edilen ıilrat, alacaklıların bu 
karardan memnun kaldıklarını g&te
rir, Bafbakan'ımızm eledikleri gibi W. 
de memnunu. Yıllık tabitin mikda-

larak Amerika Birle,lk devletleıiıda 
tatbika baflUlllf oldueunu iabat ey ... 
miye çalıtmaktadır. 

.4lınanyfl ya csmileltiirlılc .., 
Parla, 31 a.a. - Gazetelerin mü 

aları, bilhuu B. MU801ini'nin 
nın nutıkuna vermit olduiu 
dairdir. 

Epok pzetni, yazıyor: 
'"k'Utperestlı&m da\aaaılumı ~ 

mekte o.lan uçuncu alman ımpara 
Ju&u .zımamdar!ar1111n katıolüuip • 
tı mücadeleye guif1Deleri.ııde ve 
ukrinın müdaW kea1Jmelerinde ı.r
ret edılecck bır cihet ,... FaJrM 
İtalya ıibi katolik lltln aıaD8!1M1~••llıfta-.~111 
dık bır memleketin ayoı ,.._ 
meıi bblerı tatırtan bir haldir • ........,,...,.., ,.,.. 
liklik ırklar aramda his bir fark ... 
zetmemcktcdir. Papanıa da llll~hil 
tııı veçhile katobklik bitim beılM,.:• 
yete f&Dllldır. Bunun lminllJll~ll~lt 
merke.ainde hatırlara cetiruı· ----· 
tiza ederdi. Papalık ile mücad~ 
gırmekte reJim ıçın ciddi 
vardır. ltalya hükümetinia 
ancak bi.r ıuretle izah ediletJWı~ ...... _ 
manya•ya cemilektrldata bula,,;,,:.ı; 

Papa, aklın, basiret ve haldlmtia 
ıini ıtıttırmiftir.,. 

lıalya' da na.ı rıii/uu arfl'Y' 
La Repüblik'ten: 
"Papanın ıözleri bıristiyanhk ....... 

minde büyük akisler huıl edecek 
diktatörlere i.bma1 edilemiyecok 
bini bir kuvet menut oldaabl-*• 
eyliyecektir., , 

Ovr gueteıi, yasıyor: 
"Papa, Muıolini'ye kartı ciiclallrll• 

ne bitabelini irat ederken hıl 
körilkörime Duçe'yi takip edea1 
insani ve ahllki vekar hislerini 
ıeltmek tefebbU.ünde bulunm 
B11 mubaresede kim 
Dlplomatlarm eski bk meaellerl 
diyor: Papa'ya karıı ula Jra.ısan• 

imk4ıu yoktur. Şimdi bu it &i1nln 
ıeleai olmuttur. MU90lln1'm. c 
her tarafta hayretle brfı:lanmqltll~ 
Nazilerin İtalya'da nüfusu çok blJii 
nisbetler almaktadır.,, 

rı, 700biıı altmm 1933 deki frank 
dolar bıJ&lıiL idi. D8ftliulYGllıllfll 
bu karfılrk yüz'de lutlr. kadar 
tir. JHDlleaale,tl malla lf ..... k 
dar takriben 420 bin al~ JIMı 
frank veya dolar lrartıhiı 
Ye bu mikdar mal Fr~'ya 
dıpnda Atılacak demektir. 

Celil Bayar hilldlme"tlnüı bu 1m1i111 
faldyeti içte olduju kadar ~ 
memnuniyet uyandınDJfbr. il 
ket, Atatürk rejiminin mu..Uat 
içinde onun daha bir Sok mese 
balledeceiiııe bııidi~ 

IC-- ....... -

Sovyet- Japon çarpışma 
• 

,..,, ı. inci .. .,.) 

8 da ih~llfb tepelerin itıaliyle .biten harekat emuuıcla, So..,... 
kuYetlerı, muhakkak olarak za)"lat Yermitlerdir. SoYyet tollCilllllliı 
aaat 7 ye doiru bazı köyleri bombardımana denm etmiftir. 

Sovyetl•r 200 ölü verdiler 
? 

".,...,... oN•&ZLi ilıiıtci rumi l•Wili: Çenlnıl-. .,. 
,,.,.. 18peleriniıı ..n .......... ,..,..,.,. ........... ~der , ........... 
200 lıifi .... IMrWlifleNir. ·--,,,...,..,,. ,,_.,, ... ....,,. ffth4fWj!ll 
!O ~ 4e ~"· '"!'•nla·, 11 teni, ilıi top.,._,.. miit8N• .-Ml~lll ,,.. .,. .,.,.,,.,..,.. ,,,,,.,.,. "• ~. 6ir,.. ... ,, ........... ...... ...,.....,,_.,._ 
Japonlar ne diyorlar 

Tolı,o,.31 a.a. - HaTaı ..... iri, Çanlna,_ .. $Maaoplq ........ 
nia ...... hkkmda, japoa ............ IÖa IÖJl-'7e 
hinMtı ~-- U. Wr aörifpne .. w--.ıw. ....... Ald,...., 11a ......... .,İrİIM et.mittir ki ı 

"- Biaim için me..ıe •ilmiflir. Kllftıtle Maaçu araaiaini Jeaicl• 
ettik. Batlıa lnr -. iat.diiimia 1okt•. SoYJ'etleria niJetl-- ...... .... 
na, fakat •ier '"79tler ita ....a..ini awi alm.k t.,~ .... . 
.............. ptia ......... ıısinai,. ....... w-.ı ...... 

Ba tepel--. • ' .. il .. _ .. ltalwwı ... U......, Tok,o•,_ _. __ ti 
h• tiri& Marekltta w-·• iPn tam .. ıw,.ı. malik .._ ;. ... 
...... alılt ......,.._ ....UW. almqbr. Japon ...u,wı .. _ili 
......... Mat ............. . 

HuW,. .................. Kan kö,.ıerini ~-- ebllit ....... 
çok mihila 'N ..W. Wr llMi8e olarM; telildci ............ 
ç..,.,. ne= .... wm .. olmarntlski m...U191, ~ti-- • 

So.1eet. ppa ._, .. iabetli topça fa.Ji,-i,le ....... h 
ka ....................... ...W.t, bilhaaaa, tumficlG aöet---...... 
JaPQnlar prol'o$to ediyor 

h • rt 4 
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TALiillSi .ZLiilllLEIU 
KAR.Si 

CIELiill lliiPEA 

.---------------------------, İsmet Santonin Bisküviti 
Çocukların ve büyüklerin bağırsaklarında yaşıyan solucanları 

düşürmek için en birinci devadır. 

Eczanelerde kutusu 20 kuru§lur. 4452 , 
.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll il!:. -----5 Tarsus - Çukurova fabrikasının ----------------------------------- · ------

Kaput bezlerinin 
Fabrika 

Tip 

Tip 

v 
v 

teslimi 

Şapkalı 

Atlı 

satış fiatları 

S/m 

90 

85 

Kuruı 

738 

711 

---------------------------------------------5 lıtihlik vergisinde yapılan tenzilat dolayııiyle Fabrika- := 
5 mız mamulatı bezler yukardaki fi atlarla pefİn ve fabrika = 
5 teılimi satılmaktadır. 4908 ---
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhter<m Ankara halkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANESİ 
tı Bankası karşısında Vehbi Koç .Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Tl: 2018 4363 

T. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye Yerecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 
4 

40 
100 

.. .. .. 
250 
100 
50 

,, 
.. 
" 

1.000 
4.000 
5.000 

.. 
,, 
.. 
,, 

120 .. 40 .. 4.800 .. 

160 " 20 " 3.200 " 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li. 
rodan Qfağı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/()20 
lazlaaiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, ı Birincikanun, 1 Mart ve 
ı Huiran tarihlerinde çekilecektir. 

Çocuk ilôvemizde 
boyamaca dan 

hediye kazananlar 
Küçii k di§ macunu 
kazananlar: 
Diyarbakır Jskln memuru Ali oğlu Nu· 

rettin İren, Mersin Maarif otelinde Turan 
Koç, İsparta Yayla mahallesi fabrika cad· 
desi 13 de Rifat Öner, Ankara birinci orta 
okulundan Fahriye Koca, Ankara Dumlupı
nar okulundan 614 Ni.zım Lili, Çanıırı as
liye ecza hikimi Sadık oilu Haydar Şim
şek, Ankara devrim okulundan 660 N celi 
Eromay, İstanbul Baba sokak 2 de Ayten 
Mete, Ankara Atıfbey mahallesi 444 de Se
zai Başaran, Bursa Meydancık İncirli cad
desl Osman Ayı.ilkü, Yozgat Başköprü ma
hallesi 59 da Halil Tanyeli, Uşak Foto M. 
Klzım yanında İbrahim Özalp, Zonguldak 
Visal Bayral, Ankara birinci orta okulunda 
513 Muammer Uzuncfc, Hafik Cümhuriyet 
ilk okulundan 69 Süreyya Sayar 

Karı po ... ıal ka:;(manlar : 
Bandırma Halkcvinde ,Feride Umut, Di

yarbakır Turaba çar§ıda Sıtkı Karabulut, 
Manisa kapı 213 de Klimuran Erdemir, Ga
ziantep Boyacı cami karşısında demirci Sü
leyman Yeşilova, Ankara İltekin okulundan 
501 N eclli Akat, Bafra elektrik fabrikası 
yanın!Ja Cemal Camadan, Afyon Konya hat
tında ilk Argıthan okulunda İzzet Yücel, 
Cebeci Ozanlar sokak 11 de Güney Aktuğ, 
Diyarbakır Urfa caddesinde Süleyman Ka
le, Konya Ercğlisindc Muhittin oğlu Hami 
Onbez, Mersin Giımriık alanında Esnaf lo
kantasında Münür Durmay, Malatya Yeni
gün magazası Mesut Turfanda, Yozgat ko· 
miser muavıni Salihattin kızı Müberra Er
dogan, Ankara Altındag mahallesi Ta§ocak
ları -473 de Salıihattin Batur, Elazığ Tas
mafaza sokak 42 de Fehim Şengül, Ankara 
İltekin okulunda 582 İlhan Savaş, Samsun 
Çarşamba Ciımhuriyet okulunda Tanrıoğlu 
Ali Tepe, Tekirdağ Barbarus caddesi S5 de 
Rıza Uslu, Isparta Karağaı; mahallesi 23 de 
Mustafa Yaşkaya, Elazığ ikinci komiser 
Semender Aytekin, Çarşamba kaymakam 
oğlu llhan Demirbağ, hmetpaşa Kı;ı; ensti
ti.ısi.ınde 314 Mehlıka Berkant, Ankara İs
metpaşa okulunda 31 Galip Güler, Ankara 
Dumlupınar ilk okulunda 38 Nevzat Sumer, 
İsparta h bankası muhasebecisi oğlu Nu
rettin Badur, Eğirdir Ziraat bankası memu
ru oglu Orhan Sorguç, Ankara Önccbeci 
Uğurlu sokak 28 de E. Dofan, Ankara Ne
cati okulunda 701 1. Çapçı, Ankara lnönü 
ilk okulunda 972 Osman Şanbal, Hayrcbo
lu Ziraat bankası muavininin oflu Zeki Ak· 
ı;cal Nizip Cümhuriyet okulunda 67 Sala
hattin Yılmaz, Çankırı Hükümet caddesi 
27 de Cemal Nazlı Arecan, Diyarbakır 
Cumhuriyet okulunda 166 Orhan Telekolu, 
Ankara lametpaşa ilk okulunda 1060 Hatice 
Onat, Ankara Kooperatif arkası Ali Nazmi 
apartımanı 12' de Saniye Kandemir, Diyar
bakır Bursa Hanı yanında Mahmut nezdin
de Ahmet Abacıoğlu, Zonguldak bahriye 
kasabı Arif kızı Cahide Örper, Ankara Mi
markemal okulunda 120 Ayten Daicı, An
kara Dumlupınar okulunda 508 Suzan öz. 
demir, İsparta Karaaiaç mahallesinde ö. 
mcr Parmaksız, Ankara Dumlupınar oku
lunda 64 Hicri Altın, Ankara Hamamönü 
Gedik sokak Bülent Özcan, Ankara Cebeci 
postaevi yanında Hayati Özark, Turhal şe
ker fabrikası evlerinde Bülent Berker, Ri
ze mektupçusu Şefik Aydın oğlu Ekmel 
Aydın, Ankara'da Hüsnü Aslan, Bafra 
Gazipaşa mahallesi 3 de Doğan Yalçın, A· 
yancık Zinıal ıirketi veanedan Ali SülUn 
kızı Meral Sülün, Ankara Erkek liıninden 
931 Edip Haznedar, Ankara İtfaiye meyda
nı llıaz sokak 15 de Faruk Şahinbaş, Anka· 
ra Etlik İncirlik baiları 35 de Muzaffer 
Çakın, Zonguldak maden kömür işleri T.A. 
Ş. muhaberesinde Feriha kardeşi Salibe 
Gülay, Ankara Etlik okulundan 297 Yüksel 
Çakın, Ankara Fcvzipaşa mahallesi Ercin 
sokak 2·6 da Bedia Şenaktan. 

. Hava Kurumu 

Hangar binalan yaphnlacak 
Türokkutu Genel Direktörlüiün

den ,c 
lnönü ve Etimeıut tayyare meydan

larında yaptırılacak birer tane hangar 
binası ve müştcmilitının inJUtı kapa
lı zarf usuliyle ayrı ayrı eksiltmeye: 
konulmuştur. Keşif bedeli İnönü'nde· 
ki hangar için 72070 lira 60 kuruş, E
timesut'taki hangar için 145948 lira· 
dır. 

Plan, proje ve keşifleri Türkkuşu 

levazım bürosundadır. İnönü için 10 
ve Etimesut için 15 lira bedel mukabi
linde verilir. 

İhalesi 20.8.1938 cumartesi günü ya. 
pılacaktır. İnönü hangarı aaat 10, Eti
mesut hangarı saat 11 dedir. 

İsteklilerin muayyen saatlerden bi
rer saat evetine kadar yüzde yedi bu· 
çuk teminatlariyle ve mutad vcaaikle 
birlikte tekliflerini ihtiva eden kapalı 
zarflarını makbuz mukabilinde Türk· 
kuşu levazım bürosuna vermiş bulun
malıdırlar. Postada vukua gelecek ge· 
cikmeler kabul edilmez 5193 

Sıhat Bakanlı{lı 

Matbaacılara 
Ankara Merkez Hıfzıuıhha Mü

eaae--.i Satm Alma Komiayonun-
dan: 

1 - Muhammen bedeli 2000 lira o
lan müessese tarafından 1938 senesi 
mayıs sonuna kadar tabettirilecek o • 
lan mecmualar 20 - ağustos - 938 cu
martesi günü saat 11 de açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 150 liradır. 
3 - Eksiltme müessesede toplanan 

satın alma komisyonu huzurunda yapı
lacaktır • 

4 - Muvakkat teminat mukabili na
kit ve nakit mahiyetindeki evrak ka-
bul edilmiyeceğinden taliplerin daha 
evet komisyona müracaatla birer irsa
liye alarak Sıhiye Vekaleti muhasebe 
müdürlüğüne müracaatları ilan olu • 
nur. 

5 - Şartname lier gün müessese 
muhasip mutemetliğinden meccaneıı 

temin edilir. .(2751). 5194 

ULUS 

Tüze BakanlıQı 

250 ton · sömi kok ahnacak 
Adliye V ekaleıtinden : 

1 - Temyiz mahkemesi kalöriferi 
için yeniden tanzim kılınan prtname 
mucibince alınacak 250 ton sömükok 
kömürü kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 20. 8. 938 cumartesi 
günü saat 10 da Ankara'da Temyiz 
binasında vekalet levazım ve daire 
müdürlüğü odasında toplanan eksilt
me komisyonu tarafından yapılacak
tır. 

3 - İstekliler bu hususa ait şartna
meyi vekalet levazım ve daire müdür· 
Iüğünden her zaman alabilirler. 

4 - Beher ton için tahmin edilen 
bedel 26 liradır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan 
istekliler bedeli muhammenin % 7,5 
ğu olan 487,5 lira nakit veyahut dev
letçe nakit mukabilinde kabul edi
len tahvilatı mahalli malsandığına 
teslim etmiş olduklarına dair olan 
sandık makbuzları veya banka mek
tuplariyle teklif mektuplarını havi 
mühürlü zarfların eksiltme saatmdan 
bir saat eveline kadar komisyon riya
setine vermeleri, taşradan teklif mek
tubu gönderecek olanların da aynı sa
atta yetişmesini temincn daha evel
den postaya tevdi etmiş olmaları ve 
dış zarfları mühür mumu ile ayrıca 

mühürlenmiş olması lazımdır. 

(2812) 5190 

Kazalar 
Saray su yolu inşaata 
Saray Belediye Reisliğinden : 
Saraya beş kilometre mesafedeki 

kaynaktan başlıyan eski su yolunun 
mezkQr kaynaktan kasaba kenarında • 
ki maalağa kadar çelik boru ile yeni
den döşenmesi suretiyle inşasına ka -
palı zarf usuliyle talip çıkmadığın • 
dan bu kere 22.7.938 tarihinden iti -
baren bir ay müddetle ve pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - İtin muhammen bedeli 25649 
lira 46 kuruıtur. 

2 - tıtekliler bu ite ait prtname, 
proje ve aair evrakı belediyeden pa· 
raaız alabilirler. 

3 - Eksiltme 22.8.938 tarihine rast· 
lıyan pazartesi günü aaat 14 de bele· 
diye binasında toplanacak belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün ve ıaate kadar encü
men reisliğine teslim etmeleri lbmı· 
dır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 - 17 in
ci maddelerine uygun 1927 lira 75 ku· 
ruş muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

Bu it hakkında fazla izahat almak 
iıtiyenlerin belediye e11cilmeni reiıli· 
ğine mUracaat etmeleri. (2692) 5067 

Hükümet konağı 
yaptırılacak 

Tuzluca Kaymakamlıimdan : 

1 - Tuzluca'da in,a edilecek hü
kümet konağına ait 28658 lira 73 ku
ruıluk keıif muhteviyatı eksiltmeye 
konmuıtur. 

2 - Bu ite ait ,artname ve diğer 
evrak ıunlardır: 

A) Eksiltme prtnamesi, 
B) Mukavelename, 
C) Proje, 
D) Silıilei fiyat cetveli, 
E) Fenni prtname, 
F) Hulasai keşif bedeli defteri. 
lstiyenler ıartname ve evrakın bir 

lira 43 kuruş bedel mukabilinde Tuz
luca ilçebaylığında müteşekkil ko
misyondan veya Kars nafıa direktör
lüğünden suretlerini alabilirler. 

3 - İşbu inşaat 1. 8. 938 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuıtur. İhalesi 18. 8. 038 per
şembe günü ıaat 14 de Tuzluca ilçe
bayhk makamında müteıeklril komis
yonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
prtnamede yazılı 2149 lira 41 kuruı
luk muvakkat teminatı vermeleri ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin kanuni 
evsafı haiz olduklarını iıbat eyleme
leri. 

6 - Talipler ilçilncü maddede ya
zılı saattan bir saat evetine kadar 
malsandıklarından alınacak makbuz 
veya bankalardan ahnmıı olan mu
vakkat teminat mektuplariyle birlik
te teklif mektuplarını Tuzluca ilçe
baylığında müteıekkil komisyona ve
rilmiı olması. 

7 - Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet üçüncü maddede ya
zılı rUn ve aaata kadar gelmit olması 
ve zarfın mühür mumu ile iyice ka
patılmıı bulunması lazımdır. Postada 
vuku bulacak 1,eeikaıeler kabul edil-
mez. 5191 

't - 8 - 1'938 

Malatya bez ve 
Türk Anonim 

iplik fabrikası 
Şirketinden : 

Şirketimiz Adana Fabrikası Mamulitı: 
KAPUT BEZİ FİATLARI 

Tip Genitlik Top metre Fiatı 

2 (Silindirli çiftçi) 
14 

75 36 725.-
85 36 751.-

14 90 36 784.-

Ayrıca elbiselik grizet, para ve kıymetli evrak nakli için muh
telif boyda dikipiz torba, aipariıleri kabul edilir. 

İPLİK FİATLARI 

Vater numarası 

" .. 
" .. 

8 
10 
12 

FİATLAR FABRİKA TESLiMiDiR 

335.-
355.-
395.-

Sipariıler Şirket İdare Merkezine (Ankara Yeniıehir, Atatürk 
bulvarı Tuna aprtmanı) veya Adana Fabrikuı Müdürlüğüne ya
pılacaktır. 

Siparişlere Banka garantisi mukabilinde (91) gün vade verile-
bilir. 856 

( Müsabaka imtihanı ) 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 

1 - Bankamıza müsabaka• ile (10) müfetti§ namzedi alınacak· 
tır. 

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

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9. Eylül. 938 günlerinde Ankara ve latan· 
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar 
Teşrinievvel içinde sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerlikle
rini yapmak üzere ayrılan müfettit ve müfettit namzetleri asker
likten avdetlerine kadar maaısız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfetti§lik 
imtihanına tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla mil· 
fettişliğe terfi ettirileceklerdir. (Yeni kanunumuz mucibince Ban· 
kamız memurları da tekaütlük hakkını haizdirler.) 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar An
kara, İstanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarınr veya noterden taa· 
dikli suretlerini bir mektupla Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Zi· 
raat Bankası Teftit Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek ıu· 
retiyle müracaat etmelidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikala
rın en geç 24.8.938 tarihinde tefti! heyeti Reisliğine gelmiı olmuı 
meıruttur. (2397) 4570 

Avrupa ve Amerika' ya fılebe gönderiliyor 
Maden Tetkik ve Arama Enatitüaü Genel Direktörlüfünden ı 

1 - Avrupa ve Amerika'ya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile 
20 talebe seçilecektir. 

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

1I - lıteklilerin apğıdaki tartları haiz olması lazımdır: 
a) Türk olmak. 

b) Madenlerde veya aaha üzerinde çalıpbilecek kabiliyette ve ııbhatl 
tam olmak (sıhhi muayene Ankara'da yapılacaktır). 

c) Uakal Liıe veya Kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını hais bu
lunmak. 

d) Yaıı 18 den apğı ve 25 den yukarı olmamak. 
111 - Her istekli, Mühendislik veya Jeologluk mesleklerinden hanci· 

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

Mühendislik veya Jeologluk kaydını tatımıyan istidalar kabul edilmi-
yecektir. 

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

derilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, Mühendislik için, 
kazananların ilk 12 si ve Jeologluk için de, ilk 8 i arasında bulunmaları 
ıarttır. 

Ussu mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çift sayıJa. 
caktır. 

Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kitiden ilk 8 i, Mühendisliğiıa 
doğrudan doğruya teknik branılarında tahsil ettirilecek ve g uncudall 
12 inciye kadar olan 4 kişi de, maden işletmelerile madeni endüstrileriıl 
idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere (Ticaret ve 
Mühendisi) olarak yetişlirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ilerde tahsil müddetleri kadar De9• 
let emrinde mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyft.
lerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ''e bunun için de mW 
teber kefil göstereceklerdir. 

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

VIII - Taliplerin, nüfuı hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, me.
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H i K A Y E 

AYNA 

_ k bir müddet mütereddit dü-
Aylardanberi yatıyordu. _Hastalıgı· j · ·Ç~~u Sonra karar vermiş bir tavır· 

nı doktorlar bir türlü teşhıs edeme • şun u. 
tniı::J d' A'l d ktoru kendisine la: . . 1 
.. :r er ı. ı e o k 0 .. d üç defa ziyaretınıze ge • 
D - ı - den bu a· - un e . ogrusu, bu hasta ıgın ne . bana Ü bisküvi verir mı-
d~r uzadığını bir türlü anlıyamadık, s~D?· dedı, b ün~e hepsi biter. 
dıyordu. Hiç bir tarafınızda muayyen sınu? On eş g k 
ibr arıza keııfedemedik." Hastalığının Çocuğun yüzüne anlamad~nl b~ dtı. 

:ır f k · · · · yavrunun goz erın e Sebebini anlamamışlardı, a at ona Bu mını mını . . r -· . 
bir sürü ilaçlar veriyorlardı. Dert bi· şimdiden en müthiş hır hotbı~ ıgın ~-
linmeden devasını nasıl veriyorla.~dı fad~si okunuy~rd~. ?,e?1ek kı ~~n~~
oyleyse ;ı Gen~ kadının içinde mup- yaretler hep bır bıskuvı hatırı ı~ . . · 

• :r · - • • sahıbının hem şüpheler uyanıyor, doktorların Tıbkı, bir lokma cıger ıç.ı~ 
kendisinden bir şeyler saklamak ihti- etrafında dolaşan kedi gıbı. 
tnallerini düşünerek evhama kapılı • Şimdi ondan eskisi kadar hoşlan_a-

. k d - d'. .. d'" Fakat çocugu Yordu. Fakat sözlerınde o a ar sa - mıyacagını uşun . u. 
imi görünüyorlardı ki f Anc~k, me~- kırmak da istemedı. .. . 

lek icabı yalanı da şaşmaz hır samı- _ Peki, dedi, Uç defa gel, uç bıs-
ıniyet maskesi altında söyliyebilecek· küvi veririm. 
leri de hatırına gelmiyo~, d~~i~~i? çocuk dışarı çıkınca. bu. he~ap k~-

Doktorlardan kati bır. ~u~uın al· çüğün aklına nereden geldı'. dı~e. du: 
tııaktan ümit kesince, ~~ıdını ayna • şünmiye başla~ı.. Ned~n. bıskuvıl~rı 
sına bağlamıştı. Bu kuçuk, .~~~arlak on beş günde bıtırmek ıstıyordu. Bır
aynayı bütün gün e~inden duturmez: den aklına bir ihtimal geldi. Muhak
di. Yüzünü orada bıru da~a ~en~~ı kak çocuk, dıf8rıda doktorla evdeki-. 
görürse sevinir, solgun ve bıtkın go- ler konuşurken on beş günden fazla 
rünce de kedere kapıhrd~. Fafkat ty- ya§Ayamıyacağını öğrenmiş olacaktı. 
na ona halinin günden güne ena aş- . . . . . 

- ki yordu. Yanakları gUn • Diğer biskUvılerı kaybetmemek ıçın, 
tıgını sa anıı • .. k d' .. bö' 1 b' k ~. en güne biraz daha çukurlaııyor, kUçu ımagı y e ır omuınezon 
rengi karamtrak bir hal alıyor, gözle- düşünmüş olacaktı. Demek on beş 
ri içeri kaçıyor ve etrafındaki mor gün, yalnız on beş günü kalmıştı. 

alkalar git gide büyüyordu. Zihninde eveU bir ihtimal halinde u· 
Aynasiyle içinden konuJUyordu: yanml) olan düıünce fimdi katiyet i

Benim en sadık dostum sensin, der- fade ediyordu. Artık on bet gün ıon· 
di. Sen bana hiç yalan söyİemedin. ra ölece&ine kanidi ... Ne tuhaf, de~i, 
Biç bir hakikati benden gl.ılemiye ne kadar ıUn daha yafıyacafını bıle 
kalkışmadın. Halbuki, onlar, güya be· bile yapmak." 
ni seven onlar, hiç bir zaman doğru Ertesi gün lıcUçük gene ziyaretine 
•öyl mezler. Ne zaman sorsam "bu • gelince, bir biıküvi yerine ona biit~n 
gün edünden iyisin!" Derler. Halbuki kutuyu uzattı. Böylece, ölüm haberci. 
sen bana dünden fena olduğumu da • ıinin, ömrün~ ~ir ıün daha kıu.I?ı~ı
ha evel haber vermişindir.'' nı söylemek ıçın yanına geldığıni 

H . . . b'r gün onun kendini &örmekten kurtulacaktı. 
ızmetçısı, ı . Nakleden: Hikayeci 

aynada uzun uıun seyrettıktcn sonra 
ağladığını görmüştü. Bol bol ,a,lamış· 
tı. Doktor bu hadiseyi öğrenınce, •Y· 
nanın saklanmasını emrctmitti· 

O günden itibaren zavallı. ~adın, 
tn sadık dostundan da ayrı düştu .. Ar: 
tık hiç, ama hiç kimse, ona hakıkatı 
SÖlemiyecek 0 vaziyetinden haberdar 
olamıyacakt;. Bu hale de tevekküll.e 
katlandı, yatakta ve zaaf içinde geçı
~j~en aylar ona tevekkül.il, ~~tlanma>'.ı 
ogretmişti. En küçük bır ıtıra.ıda bı· 
le bulunmadı. . 

Bir gün, o civarda oturan teyz~sı 
kızının kü ük oğlu Şefik odaaına gır· 
tnişti. Sevi~ ve güzel bir ~uktu. 
:Su Şen ve istikballe dolu çocukla ko· 
nu§ınaktan haz duydu. O?a !.a~ında 
duran bir tabaktan bir bıskuvı alıp 
\'erd" . · J'ırse ona • ı, ve tekrar zıyaretıne ge 
bısküvi vereceğini söyledi. 

11 
küçük ertesi günü gene geldi .. Ge· 

e Odanın havası kuş cıvı1tılarıy~e 
doldu. Ne kadar neşeli ve şakrak bır 
Çocuktu. Hasta, içine biraz ferahlık 
geldiğini hissetti. Aynasiyle ko?uşa
~ktan duyduğu mahrumiyeti bu 
-°<:uğun huzuriyle telafi ediyordu. 

O g·· h' . . b' kutu biskü-~· un ızmetçısıne ır 
t 

1~ almalarını tenbih etti. Kutuyu a~-
~~1 zaınan, yukarı doğru k~.ldırdı~: 

. Uceııa teneke kapakta tcsadufen Y 
~Unu gördü Hizmetçi farkına varm~
oın d' . d" 'n go· 
2 

• ıye hemen kutyu komo ını 
line Yerleşt · d" O dışarı çıkınca, 

tekr ır ı. , • ı ay· 
ar kutuyu çıkardı ve kapagın 

na '"b' ·· u ·· tet-k "'ı 1 kullanarak orada yuz nu 
ık etti İlk h ' . b.. u"k bir keder ol-d · ıssı uy . 

2 u. Çünkü aradan geçen bir kaç gü.n 
b arfında yüzünü biraz daha çök~liş 
d~tr\uştu. Kutuyu yerine yerleştır • 

ı ten sonra o gün sessizce ağladı. 
lCü "k an ge· ı· çu yavru gene muntazam 1Yor tuktan •o • Yarım saat onunla konu§ 
llra bisküvisini alıp gidiyordu. 

1 l3ir gün k '· ük od da mutattan faz· a le 1 uç , a kapı 
}' a dı. Tam dışarı çıkacakken 
anından g . d .. d" Bisküvi kutu· 

•ıın erı on u. 
a baktı. Sonra sordu: ? 

- İçinde daha kaç tane var onu°: 
~il~dın, kapağı kaldırdı, kalan bıs

\ııleri saydı 
~c;;. 'l'aın kırk bet tane, diye c:ev•P 

ı. 

Mahkeme 
Röportajları 

(B•şz 4, üncü sayfada) 

tı D--inki aayıısı.ı şimdi de bu-
ı:ıuı · ,,..... B. 
rada musallat olmuıtu bapmL·· .~r 
lif aöylerseın, hatta azarlaraam, yu.z 
bulacak, ıaymadığı lif bırakrnıya~ak
tı. Sükütu tercih ettim. O bu halim • 

den: . • 
_ Süküt muvafakat detnektır, ~-

kardı Aman neler aöyleınedı, 
nasını çı · 

1 ? Şimdi onları pek hatubyaınıyo-
ne er ·· 1 ·n 
rum. Hot aklıma getirsem de IO& e~ 
dile gelir tekrar edilir tarafı y~ktu ~ı ... 

Tekrar ainirlenmiye, aaabıleflDlye 

baıladun. İçimden: . . .. 

Ş. di ~ıkarken ben bır pohs go· 
- ım -:ı 'f d' . . yuvanı yaparım hen ' ıye 

rilr, senın d m Ama sonuna kadar 
laruını kur u . ' . 

P . ed. Çünkü yanımdakı yere 
beklıyem ım. 

.. kasını almak bahanesiyle ye· 
duşen §'iP k n eli etekliğime ta
re eiild.i, ~alk~e eecanını, güzelliğini 
kıldı: ~ılmin y Oradan da kalktım. 
hepsını unuttum. . 

• • 1 ıe~tım. Bere-
Arkalarda hır ıakem eye -:ı 1 d' 

ad anıma ge me ı, 
ket versin bur a y tı Film bitti. O 
Çünkü vakit kalmamı§ · d r öremedim. Adam a ga· 
civarda Po ıs g . kta duru -
liba çıkmamı beklıyor, aya 

yordu. d nasıl 
c.ı.mdl ben çıkınca bu a ~ 

- " 1 k beni takıp ede-
olsa petimden ge ece , Dil· 

k dedim. Ve doğruca çıktım. 
c~ 'd .. • üın gibi oldu. Topuiurn& ba~
ıun ug . kt na kadar geldı. 

k ti Polis no aaı . . . 
ra • ld' - . 1• görünce sınırlerı-

k dan ge ıgın . 
Ar am . ..lüyordurn. Polıı 
mi zaptedemıyor, gu B hiç o-
f ndiye vaziyeti anlattım. u etmek 

e e k yoluna devam 
rah olmıyara ti i bırakmad~k. Zabıt 
istedi. FaŞki~\:zurunuzdayız. ~en· 
tutuldu. Benim haysıyet, 
d

• 'nden dlvacıyım. 
ııı uıumla oynadı. 

,eref ve namd b'tti" Hir bir delili bu· 
ıf de bura a ı • :s k 

a 'dd. a karc.ı esmer, rv• n bu 1 ıay r 
ıunıruya 1ı delikanlının cevab~ pek 
yrrcık saç sade oldu. Büyük bır so • 
keıtir111C v;Ja ayal• Jra)ktr. Dedi ki: 

fuk ~;,!1~ bu bayam daha tfmdi 

ULUS -9-

c:::::::~::~::~::~::~::::::::::::1 
(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara • latanbul araımda 
pazardan maada her ıün : 

Yesilköyden hareket 8.30 
Ankaradan hareket 8.30 

Ankara dan . 
cumarteıi günlen 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarıamba 
Persembe 
Cuma 
Cumarteıi 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ese ve Çankaya .. 

: Sebat ve Ycniı~ir .. 
: lstanbul eczaneın 
: Merkea .. 
: Ankara .. 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YENl 

SİNEMALAR 

Seanı saatleri 
Her ıim 

HALK YENİ 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartesi giinlerl 
YENi HALK 

K. dere'den Uluı M. na 1.15 23.20 
sefer sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 
n 
14.45 
16.45 
18 45 

YENİ 
Pazar günleri 

11 

6.45 23.00 
tl 

l.30 
j,30 

18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

Gıw::eleri saat 21 de 

Lüz·.amlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihban: (1521). - Telefon.. mUra· 
caat $ehir: (1023-1024), - Şehirlerara· 
'1: (2341-2342). - Elektrik ve Havap.ıı 
Anza Memurlutu: (1846). - Meıajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te· 
lcfon numaralan: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
n: (2806, 3259). - Yentıehir, Havuzba· 
,ı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbııı: 
Güven taksi: (3848); Birlik takıi: (2333) 
- Çankırı caddeıi. Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin i 1 k v f' SOD 

Seferleri 
Sabah Akşam 

tık Son 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Canlı:aya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

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

Ulu il. dan Keciörea'• 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus il, na 6.30 21.30 

Ulaa M. dan Btlfk'e uo 11.00 
Etlik'tea Ula• M. na 7.00 21.30 
Ulııa M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebecl'denUluı M. na 7.00 13.00 

Cebeci'den Aı. fabl. n 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Y enişeblr'den Ulaa M. na 7.00 23.00 
Uluı M. dan Yeniıehlr'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akk6prU'ye 15.15 7.00 
Akkoprü'den 8. puan'na 7.30 0,45 

§ U • .Meydanı ile 1ıtaıyon arasında her 
bq dakikada bir ıefer olup tren za
manlan ıeferler daha ııktır. 

~ U. Meydanı ile Yeniıehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazan araaıntla saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika· 
da: saat 20 den 21 e kadar ber on da
kikada: saat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar ber 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıeferlrr vardır. 

4 Aktaınlan Ulus Meydanından nat 23 
deki aon seferlerle bunların Uluı Mey· 
danına dönüıleri ıinemalann dağıbı 
saatlerine tibidirler. 

Posta Saatleri 

Teahhütlii 18 e kadardır. 
Posta nat 19 a kadar lıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa 'ya Her sabah 8.20. Her 

akşam UUS ve 19.50 
de (Pazartesi. per· 
şembe. cumarıeıi 
Toroı ıllrat.) 

Samsun hattına : Hergtln 9.35 (Kayse
ri. Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak hattı : 15.00 
Kmkkale'ye rayotobilı M 115.05 

GÜNDELiK 

Hicrt • 1357 
Cemull'lhlr: 4 

S. D . 
Güneı: 4 54 

Rumi. 1354 
Temmuz: 19 

S. D. 
Akıam: 19 26 

huzurunuzda gördüm. Anlattıklanm 
ilk defa kendi ağzından duyuyorum. 
Galiba beni birine benzetti. Fabt 
böyle her benzetilen adam mahkemeye 
çağırrlır mı? Herkesin de bir şerefi, 
haysiyeti, namusu var. 

Ve ilive etti : 

- Esasen gözlerim Anzalı olduğu 
için sinemaya gitmem. Doktor menet • 
mittir. Eğer iddiasında ısrar ediyorsa 
i9bat etsin. ipe gitmiye razıymı. 

Bayana isbat teklif olundu. 
- Ne yapayım, ustalıklı hakaret et

ti. Elimde delilim yok, diye sızlandı 
bayan. ... 

llbat olunamıyan suçun sahibi be -
raat eder, esmer delikanlı da beraat et· 
ti. Fakat aqba lifatm11 mıydr 'I 

Japon - Sovyet an laşmazhğı 
Tokyo ile Moskova arasında vazi

yet gerginleşmiştir. 1935 • 1936 yılla· 
rında sovyct • Mançuko hududunda 
bir çok hadiseler cereyan etmiştir. 
Hatta Temps gazetsinin istihbaratına 
göre bu h!diseler arada açık bir an • 
laşmazlık değilse bile ara sıra hakiki 
muharebeler doğuruyor. Fakat bu se
ferki anlaşmazlığın hususi ehemiyeti 
var ır. Çünkü rusların işgali altında 
bulunan Cang Ku Feng denen yilksek 
mıntaka çok münazaalı ve nazik bir 
noktadır, burası Kare ve Mançu ve 
sovyet hudutları üzerinde bir yerdir. 
Bundan başka bu yüksek arazi rusla
rın BüyUkOkyanus sahilindeki şehir. 
leri olan Vladivostok'a karşı japonla
rın yeni kurdukları bir limana da ha
kim bir vaziyettedir. Onun için ruslar 
bu mevkie yerleşmek suretiyle ne ka
dar istifade edeceklerse, japonlar da 
rusları buradan çıkarmakla o derece 
faydalanacaklardır. 

.. YAZAN 

Edit Brikon 
La Repüblik'ten 

tün japon mili terleri bu arzunun yeri- .---------------

Sovyetler, Japonya'nın Çin harbın
da. da boğazına kaoar battığını düşü
nerek başına ikinci bir gaile çıkar

maktansa nihayet .. . .J terkedeceğıni 

hesap ediyorlar ve uurada ayak diri-

ne getırilmesini istiyor. :Fakat kabine
nin uzlaştırıcı unsuru olan general 
Ugaki'yi unutmamak lazımdır. ı._.;ünkü 
bütün uzlaşma ve anlaşma tasavvurla
rı general U gaki'yc, muharebe plan
ları da general 1tagaki'ye tevdi edil
miştir. 

Bununla beraber, Litvinof japon se
firine lazungelen cevabı vermıştir. 

Litvinof cskı ~in hUktimeti mümessi. 
1i tarafından imzalı bulunan ve hudut
ları gostcren bir harta gostermiştir. 
Halbuki Japonya, böyle bir hartanın 

hiç bir yerde intişar etmemiş ve her 
hangi bir harta olduğunu iddia ederek 
bunu reddetmiştir. 

Ruslar Çang Ku Feng hadisesin
denberi Mançu topraklarında yeni bır 
akın yapmışlar ve Tokyo'nun tebliğ • 
ierine göre 60 rus askeri on kadar si
vil üzerine ateş açmışlardır. Kremlin'yorlar. Binaenaleyh Rusya, cenupta, 

yani Hankeu üzerine yapacağı taar • de bazıları Japonya'ya karşı bir önle-
ruzda zayıfhyacağını düı(inerek fi· me harbı yapmayı düşünüyor. Çünkü 
mal mıntakasında ttıtuıunayı fayda- bunlar eğer Japonya Çin işini halle • 

derse Okyanus'a birleştirmemek isin 
h görmektedir. Bu suretle doğrudan ruılara da taarruz edecektir, onun i· 
doğruya Çin'e dayanıyor. Maksadı da çin Japonya daha Çin scrgüzettinde 
japonları taciz etmek ve onların Çin iken bunu önliyelim diye hesap cdi · 
üzerindeki mevkiini sarsmaktır. 

yorlar. Berlin - Roma • Tokyo üç kö-
Japonya daha başlangıçtan beri şesi mevcut oldukça bu az ihtimal da. 

sovyetlerin işgal etmiş oldukları mev- hilindedir. 
kilerden sovyet kıtalarının çekilmesi- Şimdi yalnız Mıoskova'nın hudut 
ni israrla istemektedir. Sovyet kıtala. meselesini halletmeiıi lazımdır. Fakat 
rı çekilmeyince hudut anlaşmazlıkla- bu iki yüzlü bir bıçaktır. Zira Tok~. 
rı üzerinde durmıyacağını, ancak kı- rus tehlikesinden kurtulmak için ken
taların çekilmesini müteakip bu mc- di an ti· komintern paktma dahil olan
sele üzerinde münakaşa yapacağırıı ların hazır olmalarını istiyecektir. 
bildirmişti. Eğer bu kıtalar çekilmiye- \ Hakikaten klasik formulü kullan
cek olursa, Çin'deki kuvetinin mikda- mak i~in barutlukta atc§le fazlaca oy
rına elbette halel gelecektir. lıte bil· nanıyor. 

r==~!J~~:~~~::!~~~:~!.::!::~=·=::: 1 
ÜLKÜ 

HALKEVLERI DERGiSi 
Bu gün 66 ıncı sayısı çıkmış olan ı bingeri "Halkevlerinde basit &por tc

Ü lkü'niın bu nüshasında da bir çok de- essüsleri,, unvanlı yazısına bu nüsha
ğerli yazılar vardır. Dahiliye Vekili da da devam ederek halkevlerinde bi
ve C.H. Partiai Genel Sekreteri B. rer spor salonu yapılabilmesi şeklini 

Şükrü Kaya'nın Kamutay'da ıpor ka· tetkik etmektedir. Muharrir; bu yazı
nununun müzakereıi ııraaında aöyle- sında aynı salondan hem temsil, hem 
dikleri nutuk Ülkü'nün bu sayısına de spor için istifade edilebilmesi ko. 
başyazı olarak konmuştur. Devletin }aylığını da araştırmaktadır. Edebi 
ıpor üzerindeki düşünüşleriyle spor- tetkikler kısmında Ali 'Gündüz "Yu
la fikir ter.biyesi arasındaki muvaze- nus Emre'nin bir mezarına dair,, ya
neti, türk tarihinin bu muvazeneden zısında Afyon'un Sandıklı kazasına 

aldığı istikameti izah eden bu değerli bağlı ÇayköyU'ndeki bir mezarla köy
nutukta, ilerideki çalışmalar için de de yaşıyan bir rivayeti anlatmakta-
sarih direktifler vardır. dır. 

İkinci makale Gestalt nazariyesi Sıtkı Akozan, Yolcu unvanlı şiirini 
başlığı altında Kollej dö Frans profe- şu güzel mısralarla bitirmiştir;: 
ıörlerinden Pierre Janet'ten tercüme Bu uzun bir yoldur gelmiyor ucı.: 
edilmiştir. Muharririn (Zeka) adlı e- Dertleşe, dertlefC gıdelim yolcu!. 
serinin bir faslı olan bu makaleyi Zi. "Birle9ik Amerika devletlerinde 
yaettin Fahri dilimize çevirmiştir. sosyoloji,, başlıklı yazıda Niyazi Ber
Şimdiye kadar (şekil nazariyesi) tabi- kez Amerika'da sivil harplerde sosyal 
riyle bazı mecmualarda ve konferans- fikirlerle akademik muhitlerdeki in
larda bahsedilmiş olan nazariye bu kipfı tetkik etmektedir. 
yazıda daha toplu ve daha açık olarak H. Ortekin geçen sayıda tercümeye 
izah edilmiştir. başladı~ı P.P. İvanov'un kara kalpak-

Köycülük kısmında 1. Hakkı Ton· }arın tarihine dair materiyaller,, yazı
guç'un köy eğitimi meselesi başlıklı sını bu nüshada bitirmiştir. "On altın. 
yazısının devamı vardır. Bu kısımda cı asır başında yazılmış bir mecmuada 
"eğitim, eğitimle ilgili i9ler ve h!dı- 1515 den 1636 ya kadar Budin Beyler
seler bakımından köyün durumu,, tet- beyi ve 1592 den Budin beyler1beyi 
kik edilmektedir. Muharrir köy duru- Derviş Paşa'dan şikayet,, başlıklı ya-
munu şu çerçeve içinde miltalea et· da N K A b ı· 

zı . . ta ey ı oımanlı devrine 
miştir: l· KüçUk çocukların bakımı ait edebt ve tarihi vesikalar vermekte
ve terbiyesi, 2. Hastalanan çocuklara d " 

ır. 

bakım, 3- Çocuğun iş hayatına i9tiri-
ki. 4- Köylü genç köy cemaati içinde. 

Ortazaman türık • islim dünyasında 
vezirler başlıklı profesör A. Mez'den 
B. Cemal Köprülü'nün tercüme ettiği 
yazıya Ülkü'nün bu nüshasında da de
vam olunmuştur. 

Ülkü'nün bu sayısında Behçet Ke
mal Çağlar'ın "Niçin niçin bu kalıp?,, 
unvanlı çok güzel bir şiiri vardır. O· 
nun bir parçasını almıya kıyamadığı
mu: gibi izahına kalqmak da yereiz o. 
lur. 

Ülkü'nün her sayısında ayrı bir kı
sım olarak yeralan spor yazıları bu sa
yıda iki tanedir: birinci B. Raluni A· 
pak "Beden terbiyesi,, kanunu başlığı 
altında, geçen haziran sonunde B. M. 
Meclisinin kabul ettiği kanunu tetkik 
etmektedir. Muharrir gelecek uyıda 
da buna dcıvam edecektir. Şinasi Şa-

Notlar ve iktibaslar kısmında Ap
tülkadir lnan, "Dede Korkut kitabın
daki bazı motifler ve kelimelere ait 
notlar,, unvanlı yazısında Dede Kor
kut hikayelerinde at ve ata ait motif
lerden bahsetmektedir. 

KUltür haberleri kısmında Hatay'm 
son tarihinin kısa bir hulisuı ile Pro
fesör Bayan Afet'in Cenevre'de mil. 
letlerarası 'tahsil bürosu konferansın
daki muvaffaki~tleri ve Polis ensti
tüsündeki diploma verme töreninde 
B. ŞUkril Kaya'nın hit&besi vardır. 

Halkevlerinde çah,malar kısmında 
da B.K. Çağlar, seyyar kUtUpane, köy 
gezileri batlıkları altında bazı halkev
lerinin göze çarpan bulu' ve çalışma
larını anlatıyor. HalkeYleri ne,riyatı 
kısmında ise, bazı mecmualar ve C.H. 
Partisince tabedllen lıaonferamlar tet· 
~ edilmektedir. 

36 Sene sonra 

Birbirini bulan 
iki kardeı 

Londra'nın kenar mahallelerinden 
birinde Amel ya Ston adında 76 yaJın· 
da bir ihtiyar kadın vannıt. Küçüc\ik 
bir evde yapayalnız, fakir fakir ya • 
şanmş. Ne serveti ne de ki.maesi var
mış. 

Yalnız ara sıra maauının U.tünde· 
k~ soluk bir fotoğrafa bakar, içini çe. 
kermiş. Bir tek erkek kardeti, 36 se
ne evel girdiği bir at canibazaneıiyle 
İngiltere'den ayrılmıı, kadıncağız bir 
daha kardeşinin ne ölüsünden haber 
alabilmiş, ne dirisinden. İtte zamaıı 
zaman bakarak ağladığı bu kayıp kar
deşinin fotoğrafı imiş. 

İhtiyar kadın aenelerdenberi DeyJi 
Herald gazetesini muntazaman okur
muş. İngiliz hükümdarlarının Paris 
ziyaretleri etrafında bütün İngiliz ga
zeteleri gibi bu gazete de kırahn ve 
kıraliçenin muhtelif müesseseleri .lı':i· 

yaretlerini günü gününe yazıyor ve 
resimlerle gösteriyormuş. 

Bir sabah kadın gazetesini eline al
mıt, Paria ziyaretine ait büyük resim
lere bakarken kıraliçe Elizahet'in P .. 
ris'te-ki ingiliz hastanesini ziyaret e
derek elinde bir demet çiçek olduğu 
halde yataktaki ihtiyar bir haata ile 
konuşurken alınmış bir resmini gör • 
mil9. 

İhtiyar kadın yatakta kendiıine 
pek yakın fakat bir türlü hatırhyama
dığı bir çehre görmüf. 'GözlüğUnU ta
karak pencereye yaklatmtf. 

Evet, bildiği bir çehre ·• fakat hafı. 
zasında o kadar silik bir izi var ki
Elinden gazeteyi bırakmadan odanın 
içinde dolaşmağa ve dilşünmeğe bat" 
lamış. Masanın üstündeki kardeıinirı 
resmi gözüne ilişince ''Kardeşim!" 

Diye bağırmış. Dolapları karı,tırmıı, 
sandıkları açmış, daıha bir kaç portre 
bulmuş. Gazete idarehanesine kofup, 
resimleri göstermif. 

Gazete bat muharriri Paris hutane
sinin telefonunu açarak kıraliçenirı 
kendisiyle konuştuğu ihtiyarın iıml· 
ni sormuş. 
"Con Ston" demişler. Gazete kadının 
Paris'e kadar yol masrafını ödiyerek 
onu kardeşinin yanına göndennı,. 

36 yıl &<>nra bulu,an iki kardeş da
kikalarca sarılıp ağlaşmışlar. 

Nahit Sırrı, her sayıda lezzetle o
kunan fikir hayatı baıhklı yazısını bu 
nü•hada şu mevzulara ayırmıttır: ye· 
ni tetkik m<:v.ıuları (TUrık roman ve 
hikayeıindc lstanbul'un, İstanbul dı
ıarısı vatanın, kaybolmu9 vatan par· 
çalarının, yabancı memleketlerin tet
kiki), ömer Seyfettin ve hikayeleri. 
resim ve heykel müzemiz, tercümeler. 

Bibliyografya kısmında fU eserler 
tetkik edilmi,tir: Kovvalski'nin "lran 
misyoneri Papat Wicczorkovvaki'nin 
türkçe metinleri,, adlı kitabı, Henryık 
Batovvski'nin 1800 den 1923 tarihine 
kadar Balkanları anlatan eseri, H. Tb. 
Bossert'in "Yunanistan ve Roma. Re· 
simlerle gösterilmiş eski ça&lar kültü· 
rü,, adlı kitabı tetkik edilmektedir. 

Ülkü'nün 66 ıncı sayısı on birinci 
cildin son nüshası olduğundan her al· 
tı ay sonunda esere konan fihrist bu sa 
yıda da vardır. Her sayıda yazı çeti· 
di ve kıymeti bakımından yeni bir de
ğer kazanan Ülkü'yü kültür muhiti· 
mize tavsiyeyi fazla buluruz. Gerek 
yıllık abonesi 250 ve 175 kuruş ve g~
rek tek nüsha bedeli (25) kuruş da 
mecmuayı herkesin kolaylıkla elde e
debileceği bir ölçüdedir. 

Kirahk apartıman 
Anafartalar caddesinde belediye 

sırasında Talas apartmanı milıtakil 

olarak yirmi odalı altı daire ıu, ha
va&azı, ve kalörüferli. Resmi daire ve 
mileıseıeJere elveritlidir. Taliplerin 
Etya atıt Mlonuna müracaatları. Te-
lefon: 3614 517S 

• 
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RESMi İLANLAR 
Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İhale günü talip çıkmıyan İs

tanbul komutanlığına bağlı birlikler 
için 40.000 kilo sade yağı satın alına
caktır. Tekrar kapalı zarfla eksiltme· 
si 4 ağustos 938 perşembe günü saat 
11 de yapılacaktır. 

'--------------------·-------------------' . . 
··Askeri Fabrikalar . 

Toka ve (engel eksiltmesi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür-

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
16.000 Adet Büyük Toka 
16.000 Adet Küçük Toka 
16.000 Adet Çengel 
Tahmin edilen bedeli (1920) lira o

lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 19.8.938 cuma günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (144) lira ve 2490 numara. 
h kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikla mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. {2754) 5122 

Nakliyat yaptınlacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satm Alma Komisyonundan : 
Mukavelenin imzası tarihinden iti -

haren 31 mayıs 1939 tarihine kadar 
Kayaş istasyonundan fabrikaya ve 

fabrikadan Kaya;; istasyonuna gele
cek ve gidecek 1000 : 2500 ton eşya 
nakliyatı. 

Tahmin edilen bedeli 3750 lira olan 
yukarıda yazılı nakliyat 19.8.938 cuma 
günü saat 10.30 da askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alma komis -
yonunca açık eksiltme ile ihale edile
cektir. 

Şartnarne parasrz olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan 281 lira 25 kuruş ve 2490 
sayılr kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazılı vesaikla sözü geçen gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(2758) 5123 

S Ton sarı sabunlu kösele 

alınacak 
Askeri Fabbrikalar Umum Mü

dürlüğü Satm Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (11.000) lira 
olan 5 ton sarı sabunlu kösele askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 13.8.938 cu· 
martesi günü saat 12 de kapalı zarf i
le ihale edilecektir. Şartname paras ı z 
olarak komisyondan verilir. 

Talip) ~ .. in muvakkat teminat o)(l• 
(825) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 11 e kadar komis· 
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2715) 5075 

Muhtelif tezgôhlar 
alınacak 

Askeri Fabbrikalar Umum · Mü
dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 
Adet 

2 Marangoz Rende tezgahı 

2 ,, Pulanya ,. 
2 ,, Ufki delik ,, 
2 ,, Şerit ve destere ,, 
2 ,, Daire destere ,, 
2 ,, Fireze fırıldak ,, 
2 ,, Çakı bileme ,. 
Tahmin edilen bedeli (9000) lira 

olan yukarrda mikdarr ve cinsi yazılı 
tezgahlar Askeri Fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 13. 9. 938 salı günü saat 11 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (67 5) lirayı havi teklif mektup
larını mezkur günde saat 10 na kadar 
ko111isyona vermeler• ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkfır !\'Ün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2727) 5080 

15.000 Adef büyük foka ve 

35.000 adet kü(ük foka alınacak 
Askeri Fabbrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (4.000) ilar o
lan yukarıda mikdan ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğii merkez satrn alma komisyo
nunca 13.8.938 cumartesi günü saat 10 
da açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (300) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde-

lan 3 ton vakete askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 13.8.938 cumartesi gü • 
nü saat 11 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon -

dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (495) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 10 
na kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddderindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komisyona müraca· 
atlan. (2714) 5074 

t 43 Kalem muhtelif um para taıı 
ah nacak 

A&keri F abbrikalar Umum Mü
dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (6450) lira o
lan 143 kalem muhtelif zımpara taşı 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 17.9. 
938 cumartesi günü saat 11 de kapa1r 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 

(483) lira (75) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 10 na 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (2713) 5073 

Nakliye koşum hayvanı ah nacak 
Askeri Fabbrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 
Aşağıda yazılı evsaflarda olmak ü

zere bir çift nakliye koşum hayvanı 
alınacaktır. 

1 - Beygirler yerli olacaktır. 
2 - Veteriner muayenesinde ta

mussıhha bulunması şarttır. 

3 - Yaşları dörtten aşağr ve 6 : 7 
den yukarı olmıyacaktır. 

4 - Yükseklikleri 1.42 den aşağı 
olmıyacaktrr. 

5 - Bu evsaflarda olmak üzere çif
tine 300 lira bedel tahmin edilmiştir. 

İsteklilerin beygirlerini alarak 15 
ağustos 938 pazartesi günü saat 10.30 
da merkez satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2698) 5068 

Muhtelif kimyahane malzemesi 

ah nacak 
Askeri Fabbrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (11350) lira 
olan muhtelif kimyahane malzemesi 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 19.8. 
938 cuma günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname para -
sız olarak komisyondan verilir. Ta -
!iplerin muvakkat teminat olan (851) 
lira (25) kuruşu havi teklif mektup· 
!arını mezkür günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2712) 5072 

Yevmiye en az 150 ve en (Ok 

500 kilo ince ceviz f alaıı sah~ı 
Askeri Fabbrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Azami ve asgari mikdarları yukarı
da yazılı ve tahmin edilen bedeli 
(1450) lira olan talaşlar 15 ağustos 
938 pazartesi günü saat 10 da açrk ar
tırma ile satılacaktır. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(108) lira (75) kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 damdelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (2674) 5065 

30 fon 8 No. çinko altnacak 
Askeri Fabrikalar Uır:um Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan 
Tahmin edilen bedeli (9.000) lira 

olan 30 ton 8. No. lı çinko Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 18-8-1938 
perşembe günü saat 11 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (67 5) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur gün -
de saat 10 a kadar komisyona verme -
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 

ki vesai!de me~1·i1r ı>Ün ve saatte ko- vesaikle mezkur gün ve saatte komis -
misyona müracaatları. (2716) 5076 yona münıcaatlan. (2717) 5174 

3 Ton vakete alınacak Çadır ahnacak 

ve 416 adet maa teferruat portatif ça
dır alrnacak. 

Tahmin edilen bedeli (5012) lira 
olan yukarda mikdarı ve cinsi yazılı 

çadırlar Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 18-8-938 perşembe günü saat 
15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(375) lira (90) kuruşu havi teklif 
mektuplarım mezkur günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendi -
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatlarr. (2718) 517 5 

Ankara Levazım AmirliQi 

2 - Muhammen bedeli 38.000 lira
dır. İlk teminatı 2850 liradır. Şartna
mesi 190 kuruş mukabilinde verilebi
lir. İsteklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu
nun 2. 3 maddelerinde yazılı vesika
larla beraber ihale günü ihale saatin· 
den en az bir saat eveline kadar tek
lif mektuplarını Fındıklı'da komu
tanlık satın alma komisyonuna ver-
meleri (2499) 4752 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Pınarhisar garnizonu birljk

leri hayvanatı ihtiyacına sarfedil -
mek üz,ere 972 ton yulaf kapalı zarf
la eksitlmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 58320 lira 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 

muvakka,t teminatı 4374 liradır. Ek
Satm siltmesi 18.8.938 tarihine müsadif 

perşembe günü saaıt 15 de yapılacak

1 - İzmir müstahkem mevki kıta
atmın 68750 kilo ayaktan sığır veya
hut koyun eti veya burulmuş keçi eti 
kapalı zarf usuliyle münakasaya kon
muştur. İhalesi 12 ağustos 938 cuma 
günü saat 12 de İzmir levazım amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 
1787 5 liradır. Teminatı muvakkate 
akçesi 1340 lira 63 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek 
mecburiyetindedir. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerin· 
de ve şartnamesinde yazılı vesikala
riyle teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatından en az bir saat evel ko-
misyona vermeleri. (2709) 5055 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kars garnizonu ihtiyacı için 

kapalı zarfla münakasaya konulan 
20,000 kilo sade yağına ihale gününde 
talip çıkmadığından 25. 7. 938 den iti
baren bir ay müddetle pazarlığa ko
nulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 17,000 lira mu
vakkat teminatı 1275 liradır. Pazarlık 
3. 8. 938 çarşamba günü saat 12 de 
Kars askeri Sa. Al. Ko. binasında ya
pılacaktır. Evsaf ve şeraitini görmek 
istiyenlerin her gün, ve ihaleye işti
rak edeceklerin belli günde komisyo-
na müracaatları. (2733) 5084 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Pınarhisar civarında bulunan 

lkıtaatın ihtiyacı için 667 .000 kilo o
ldun kapalı zarfla eksiltmeye konul
lmuştur. Eksiltmesi Vizede askeri sa
ltın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyenler her 
ıgün komisyona müracaat edebilirler 
!Eksiltmesi 13.8.938 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 11 de yapılacak
tır. 

2 - Muhammen fiyatı 5356 lira 
rmuvakkat teminatı 400 lira 20 kuruş
ıtur. Münakasaya iştirak edeceklerin 
!bildirilen günde V'e tayin edilen ek· 
siltme saatinden bir saat evel teminat 
've teklif mektuplariyle icap eden sa-
1ir vesai'kin komisyona tevdii. 

(2692) 5050 

tır. 

3 - Münakasaya iştirak edeceklc! · 
rin bildirilen gün ve tayin edilen ek
siltme saatından bir saat evel temı · 

nat ve teklif mek'tuplariyle icap e • 
den vıesaikin komisyona verilmesi. 

(2690) 5048 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Salın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

essesatı hayvanatı ihtiyacı için bir 
milyon 223.720 kilo kuru otun kapalı 
zarfla eksiltmesi 20 ağustos 938 saat 
12 de Ankara Lv. amirliği satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 48.948 lira 80 

kuruştur. İlk teminatı 3671 lira 16 ku. 
ruştur. Şartnamesi 245 kuruş mukabi
linde komisyondan alınır. İsteklilerin 
kanuni vesikalar da bulunan teklif 
mektuplarını saat 11 e kadar komisyo-
na vermeleri (2735) 5177 

Et ve un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Denizli garnizonunun kilosu 

25 kuruştan keçi eti 36 kuruştan ko
yun eti 63500 er kilo olarak ve beher 
kilosu 10,25 kuruştan 272,100 kilo un 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keçi etinin teminatı 1191 lira 
koyun etinin 1715 lira unun 2092 li
radır. İhalesi 12 ağustos 938 cuma gü
nü saat 11 • 14 ve 15 dedir. 

(2708) (5054) 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elmalı kıtasmın beher kilosu 

13 kuruştan 147.361 kilo un eksiltme
ye konulmuştur. İhalesi 22 ağustos 938 
pazartesi günü saat 10 dadır. 

(2790) 5181 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Manisa garnizonundaki kıtaat

la Uşak ve Salihli'deki kıtaat hayva
natmın ihtiyacı bulunan 667 ton yulaf 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. Münakasası 18.8.1938 per
şembe günü saat 17 dedir. 

2 - Tahmin bedeli 33350 liradır. 

Muvakkat teminatı 2501 lira 25 kuruş
tur. Yulaf şartnamesi her gün Manisa 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Sade yağı Tutarı tık teminatı 
Lira K. Lira K. Eksiltme günü Saat 

Bursa 22000 23650 00 1773 75 20. 8. 938 C.ertesi 11 
Mudanya 4700 5052 50 378 94 22. 8. 938 P.ertesi 11 
Bandırma 4400 4730 00 354 75 22. 8. 938 ,, 17 

Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonlarının yukarıda yazılı sade yağları 
hizalarındaki gün ve saatlerde kapalı zarfla eksiltmeye konacaktır. Şart

nameleri İstanbul, Ankara Lv. amirlikleri ve Bursa askeri Sa. Al. Ko. da 
parasız görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin belli saatten bir saat eveline 
kadar kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle birlikte teminat ve tek
lif mektuplarının Bursa askeri Sa. Al. Ko. yonuna vermiş olmaları. 

(2753) 5176 

Satıhk çuvallar 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesinden : 

Küçük Yozgat barut fabrikasında mevcut cins ve mikdarı yazılı çuval
lar 16 ağustos 938 salı günü saat 14 de pazarlıkla satılacaktır. 

İstekliler çuvalları Küçük Yozgat barut fabrikasında görebilirler. İstek
. lilerin çuvalların muhammen bedeli olan 826,50 liranın % 7,5 nisbetindeki 

muvakkat teminatlariyle tayin olunan gün ve saatte Ticaret şubesine mü

racaat eylemeleri. 

84 adet boş soda çuvalı (sağlam) 
86 ,, ,, ,, .. yırtık 

4200 ,. ,, kükürt çuvalı (büyük) 

Beheri Kr. 

40 
15 
15 

Tutarı Lira 
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tümen satın aJma kiomi6yonunda görü~ ğından ihaleden bir saa.t eı.veline 
lebilir. İsteklilerin ticaret odasında \ dar teklif mektupları vermeleri 
kayıtlı olmaları şarttır. Eksiltmeye zımdır. Posta gecikmeleri kıaıbul eC: 
gireceklerin teklif mektuplarını ka- mez. (2694) 5039 
nunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 
münakasa saatinden bir saat evel Ma
nisa'da tümen satın alma komisyonu-
na vermiş olmaları. (2791) 5182 

-· 
. · Bayındtrhk'· Bakanhoı -- . }. ~· 

Çamaşır yıkattırilacak Balakhk kurulma ameliyal 
Ankara Levazım Amirliği Sabo 

Alına Komisyonundan : 
1 - Tahminen 2600 parça talebe ça

maşırı yıkattırılacaktır. Pazarlık 5 a
ğustos 938 saat lıl de Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. İzahat almak istiyenlerin her. 
gün, pazarlık için belli günde komis-
yona müracaatları. (2800) 5184 

. 
.. · · Orman Koruma 

Ambar yaptınJacak 
Orman Korwna Genel Komutan -

lığından : 
1 - Orman koruma genel komu

tanlrğı için lstanbulda - Sirkecide 
yaptırılacak anbar binasının inşaatı 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nu lmuştur. 

2 - Keşif bedeli (22.209 yirmi iki 
bin iki yüz dokuz) lira (71) kuruş, 
ilk teminatı (1665 bin altı yüz altmış 
beş) lira (73) kuruştur. 

3 - İhalesi 4. ağustos 938 perşem
be günü saat onda Ankarada komu
tanlık satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

4 - Bu hususa ait plan, şartname 
ve keşifler mezkur komisyondadır. 

(2507) 4755 

Benzin satın alınacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüğünden : 
1 - ldarenin A

0

nkara, Yeşilköy, İz
mir, Adana ve Konya meydanlarına 
teslim edilmek üzere ceman (160) ton 
tayyare (30) ton otomobil benzini ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Muhammen bedeli: 
Teslim yerlerine göre hesap edilen 

mecmu muhammen bedeli 54.080 lira
dır. 
Şartname ve mukavele projeleri 

Ankara'da P. T. T. umum müdürlüğü, 
!stanbul'da Karaköy P. T. T . binala
rı dahilindeki idare gişelerinde görü
lebilir. 

3 - Eksiltme 15 ağustos 1938 tari
hinde saat 10 da Devlet Hava Yollan 
umum müdürlük binasında yapılacak-
tır. ' 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me şartnamesinin 4 ncü maddesinde
ki vasıfları haiz olması lazımdır. 

5 - İsteklilerin (3954) liralık mu· 
vakkat teminat mektupları ve diğer 
belgeleri ile birlikte mukavele Vt'. 

şartnamede yazdı teslim yerlerine 
göre tesbit edilmiş fiyat tekliflerini 
havi kapalı zarflarını eksiltme saatın
dan bir saat eveline kadar Ankar'da 
Çimento fabrikası karşısında tayyare 
meydanındaki umum müdürlük bina
sında toplanacak alım satım komis
yonuna tevdi etmeleri ilan olunur. 

(2802) 5185 

· · Dış işler BakanlıOı 

Boya cila, f amirah yaphnlacak 
Hariciye VekaJ.etinden : 

1 - Çankaya'da Hariciye köşkün
de yapılacak 4228 lira 61 kuruş keşif 
bedelli, oda muşambaları ile mobilye
lerin boya ve cilalanması, bahçe kıs
mında havuzların ve duvarların tami-

Nafia V ek.alet.inden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş : A'f 

bataklığı kurutma ameliyatı, keşif 
deli (47250) liradrr. 

2 - Eksiltme 20. 8. 938 tarih 
rastlıyan cumartesi günü saat 12 
Nafıa vekaleti sular umum müdii 
ğü su eksiltme komisyonu odas 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - !stekliler, eksiltme şartnaıd 
mukavele projesi, bayınd ırhk if 
;enel şartnamesi, fenni şartname 
p rojeleri (2) lira (36) kuruş muıd 
linde sular umum müdürlüğünde~ 
labilirler. Eksiltmeye girebilmek 
isteklilerin (3544) liralık muva1' 
teminat vermesi, (20) bin liralık 
fıa su işlerini veya buna muadil J1 

işlerini taahhüt edip muvaffakiy 
bitirdiğine ve bu kabil nafıa işle 
başarmakta kabiliyeti olduğuna 
Nafıa Vekaletinden alınmış mütt 
hitlik vesikası ibraz etmesi. 

4 - isteklilerin t eklif mektupl 
nı 2 inci maddede yazıl ı saatten 
saat eveline kadar sular umum 
dürlüğüne makbuz mukabilinde ' 
meleri Iazımdrr. 

Postada olan gecikmeler kabul e 
mez. ((2745) 511 

Bir müdür tayin edilect 
Çocuk Esirgeme Kurwnu Gt 

Merkezinden : 
Genel merkez istatistik şube5 

bir müdür tayin edilecektir. Nanı 
lerin yüksek tahsil görmüş, askerf 
ni yapmış olması şarttır. İstatisti~ 
!erinde vukufu grafik, diyagram 
harta tertibinde tecrübe ve beh 
olanların Genel merkezde kurum 
kanlrğına müracaatları. 

Zayi - Yalvaç orta mektebi ik1 
sınıf A. şubesinden 24-8-933 tarihi 
aldığım 85 numaralı tasdiknameyi 
yi ettim. Yenisini alacağımdan eskf 
nin hükmü olmadığı ilan olunur. ~ 
vaç Görgü orta mahallesinde 218 ( 
maralı Musa oğlu İsmail Hakkı 
doğdu. 5196 

· Demiryolları ..... ~ 

Elektrik ve oksijen 

kaynak çubuğu ahnac 
D. D. Yolları Satın Alma Komi 

nundan: 
Muhammen bedeli 5100 lira ola 

lektrik kaynak telleriyle muharn 
bedeli 24900 lira olan oksijen kayf 
için tel ve çubuk 16-9-1938 cuma 
nü saat 15,30 da ayrı ayrı kapalı 
usulü ile Ankarada idare binasındıı 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin eletc' 
kaynak telleri için 382.50 ve okf 
kaynak telleri için de 1867 .50 lif. 
muvakkat teminat ile kanunun t 

ettiği vesikaları ve Nafıa müteahh 
vesikası ve tekliflerini aynı gün 
14.30 a kadar komisyon reisliğine' 
meleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak M 

ra'da malzeme dairesinden, Haydııf 
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinderı 
ğıtılacaktır. (2765) 5179 

Vagon muşambaSI almacı 
ri, garaj yanındaki mahalde bir depo D. D. Yolları Satın Alma !{of 
yapılması, demir parmaklıkların bo- yonundan : 
yanması, ser dahilinde saksı mahalle· Muhammen bedeli 20.000 lira C 

rinin tamiri, gübre kuyusu açılması 200 adet vagon muşambası 8.9· 
ve sair tamirat işleri kapalı zarf perşembe günü saat 11 de kapalı 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. usulü ile Ankara'da İdare binas 

2 - Bu işlere ait proje, keşif, şart- satın alınacaktır. 

name ve diğer evrakın tastikli sureti Bu işe girmek istiyenlerin 150 
bedelsiz olarak Hariciye Vekaleti le- ralık muvakkat teminatla kanıJ 
vazım müdürlüğünden alınabilir. tayin ettiği vesikaları ve Nafıa 

3 - Muvakkat teminat 317 lira 155 teahhitlik vesikası ve tekliflerini 
kuruştur. nı gün saat 10 a kadar komisyorı t 

4 - Eksiltme Ankara'da Hariciye liğine vermeleri lazımdır. 
Vekaleti levazım müdürlüğü odasın- Şartnameler parasız olarak N 
da 11 ağustos 1938 tarihine müsadif rada malzeme dairesinden, Ha}' 
perşembe günü saat 11 de yapılaca- ı paşa'da tesellüm ve sevk şefliğiı1 

dağıtılacaktır. (2592) 

Muhtelif tezgôhlar ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı üç (' 

tezgah ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 25-8-1938 perşembe günü ::;aıı' 
de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacalttı!• 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminat 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve t· 
liflerini aynı gün saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermeleri ıgı 
dır. c 
Şartnameler pare.sız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, ,f!a}' 

paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (2646) sı 
Muhammen Muvalcıcı 

Bedel Terrıifl111 

Lira 3 Grup Tezgahın cinsi ve miktarı 

5 

33,60 
12,90 

630,-
150,-3000 " " .. " küçük 

Askeri Fabbrikalar Umum Mü-
dürlüğü Satın Alma Komisyonun· Askeri Fabrikalar Umum Müdür- I Bir adet Hidrolik boru bükme presi 
dan : lüğü Satın Alma Komisyonundan II lki adet çentrolama tezgahı 

1550 116.ıs 
2400 ısO 
3500 262ı5 
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Ankara Belediyesi 

Matbaacılara 
Ankara Belediyeainden : . 
l - Otobüs idaresinin bir senehk 

ihtiyacı olan 12 bin adet karne ile al
tı rnilyon altı yüz yetmiş Uç ad~~ ~i
lete verilen bedel haddi layık gorul
lllcdiğinden açık eksiltmesi on gün 
Uzatılrnıştır. . 

2 - Muhammen bedeli (3056) lıra
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (230) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiycn
~erin her gün yazı işleri kale~i~~ ve 
ııtcklilerin de 9. 8. 938 sah gunu ~
at on buçukta Belediye cncümenınc 
rnüracaatları. (2762) 5106 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Belediyeainden: 
1 - Temizlik aınclesine yaptırıla

cak 441 takım elbise, kasket ve tozluk 
on beş giın müddetle kapalı .zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli <5843•25) 
liradır. 

3 - Muvakkat temir.atı (438,24) 

liradır. . . .. 
4 - Şartname ve nümune~ını ~or

ınek isti yenlerin hergün yazı ışlerı ka 
lemine müracaatları ve ihale 9 ağus~os 
938 salı günü saat on birde. bcle~ıye 
encumcninde yapılacağından ~steklıl~
rin o giın saat ona kadar temınatla~ı
le birlikte teklif mektuplarını beledıye 
encümenine vermeleri. (2665) 

4969 

Kirahk mağazalar ve depo 
Ankara Belediyesinden : 
Hükümet caddesinde 2,4 numaralı 

magazalarla 5 numaralı depo 19. • a
gustos - 938 cuma gününe kadar ~~ır ay 
içinde pazarlıkla icara verilecegınde~ 
isteklilerin her cuma ve aalı günl~rı 

d. Uınenıne saat on buçukta bele ıye ene 
ınüracaatları. (2615) 4900 

Ec%a ahnacak 
Ankara Belediyeainden: 

l - Belediye hastanesine alınac:ak 
be• gün müddetle açık eksıltec.za on :ır 

miye konulmuıtur. 
2 _Muhammen bedeli (765) lir~br. 
! _Muvakkat teminatı (57,37) lıra-

dır. 
4 - Liste ve şartnamesini görmek 

istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 9 ağUitos 938 
aah günü aaat on bııçukta belediye 
encümenine müracaatları. 

(2670) 4974 

441 ciff postal ıhnacak 
Ankara Belediyesinden : 

T 
. rk amelesine alınacak 

l - emız 1 
•• müddetle 

441 çift postal on beş gun 
açık eksiltmiye konulmdu~~ur.(2028 60) 

2 - Muhammen be e ı • 

liradır. ( 52 15) li-
3 - Muvakkat teminatı 1 ' 

radır. . . n 
4 - Şartnamcıuni görmek ıs~ıyc • 

· ı · kalemıne ve lcrin her gün yazı ıf erı .. ·· 
isteklilerin de 9 agustos 938 s~~ı gu?u 

1 d" cncumcnıne aaat on buçukta cb e ıye 
49

70 
ınuracaatları. (2666) 

Umumi lôğm mecrası 
&inden • Ankara Belediye •. taayo-

Samanpazarı - Mukaddem ıs ka -
nu yolunun Yıenişehir sokagına -
~r olan kısma umumi lagı~ mdec~:-

b ol üzerın e 
ıı yapıldıgından u. Y. imdiden hu-
lunan bina sahiplcrının ş a 

ıni mccray 
ıuıui mecralarını uın.u f lt ya-
bağlamaları aksi takdırde as a f 1 • . retl• as a -
Pıldıktan sonra hiç bır suA ı:ecra.ya 
tın açılmasına vıe uınumı. . k· 
ha .. d edılmıyece 

. •lanmasına musaa c 5049 
tir. (2695) 

Satılık eski lôstikler 
Ankara Belediyeıinden: 

. d bulunan cs-
1 - Otobüs idarcıın e ""n 

ki 256 dış ve 200 iç lastik 0ı:,:~~;:ş
lnüddetle açık eksiltmeye 
tur . . ı· (3700) ııra-

2 - Muhammen bede ı 
dır. r 

3 - Muvakkat teminatı <278) ıra-
dır. . 

. . .. k istıyen-
4 - Şartnamesını goıınc ine ve 

'~erin her giın yazı işleri kaleın ünü 
1•teklilerin de 9 ağustos 938 sa~~ g · _ 

. ncurnenı 
&aat on buçukta Belcdıye c 
ne rnür caatları. (2668) 4972 

• • 
Tenvirat ışı 

Ankara Belediyesinden: 1 cak 
1 - Şehir bahçesinde . ya~ı ~çık 

tenvirat işi on beş gün müddet e 
eksiltmeye konulmuştur.. 

696 85) ti· 
2 - Muhammen bedelı ( ' 

radır. tira· 
3 - Muvakkat teminat c5ı.5) 

dır. ~ r tesini gor· 
4 - Şartnamesini ve .. ıs işleri 

llıtk istiycnlerin her ~un yazı ustos 
Ic.ıernine ve isteklilerın de 9 ~eledi· 
938 sah günü saat on buçukta 
l"e encümenine müracaatları. 

73 /.7f;fiQ'.\ 49 

[ ViLA YETLER 
liradır. 

·ı 2 - Eksiutmc 15. 8. 938 tarihine 
raıtlıyan pazartesi günü saat 12 de E
dirne hükümet konağında meclisi u
mumi salonunda toplanan su eksilt
me komisyonunca kapalı zarf usuliyle Mektep binası yapl1rllacak 

Konya • Ereğli Kaymakamlıiın· 

dan: l. K 
E•-iltıneye konu an ı9: on· 

ı- - . d" 
E 1. ka:t.ıa1ı dahilinde •ımen u-ya rcg ı . 
. una iki kıloaıetre mesa • fer J&tuyon . . ı 

fedeıld Ayranıcı nahıyaındc yapı a-
cak olan mektep in,aatı: . 

2 _Bu işe ait evrak <.E~sıltme 
rtnamesi) (Mukavele p~o1cs~) (h_u

rusi şartname) (pr~je) (hulasaı keşıf) 
(tahlili fiat cetvelı). . 

3 _Yapılacak in'8at 30.7.938 tarı-
hinden itibaren on beş ~ün müddetle 
kapalı zarf usuliyle eksıltmeye konul
muştur. 15.8.938 tarihine r~tl.ıyan 
pazartesi günü saat 11 de Ereglı hu
susi muhasebesinde teşekkül ed-en 
komisyon mahsusunda ihale yapıla • 
caktır. . 

4 _Yapılacak inpatm kc9ıf .bede-
l" 19230 lira 79 kuruştur. Muvakkat 
t~minWt olan mikdarı 1442 lira 31 ku-

ruştur. . 
5 _ İsteklilerin muvakkat temı-

natlariylc, müteahhidlik vesikası ve 
şimdiye kadar bu i9leri yapauf o~du
ğuna dair nafıaca musaddak ve~ı'ka
yı muhtevi zarflarını ihaleden bır sa· 
at cveline kadar kaza hususi muha~ 
sebe memurluğuna tevdi eylcmelerı 
lazımdır. Bu zarflar 2490 sayılı ka -
nunun 32 intc:i maddesinde yazılı şe
kilde hazırlanmıt olacaktır. P06tada 
vuku bulacak tcahhürden dolayı ma
zeret ve mcsuliyelt kabul edilemez. 

6 - Kcşifnamc ve diğer evrak E
reğli hususi muhasebesinden alına • 
bilecektir. 5051 

Okul binası yaptırılacak 
Erzurum Valiliiinden : 
Er.zurumda yeniden yapılmakta o-

lan ilk okul binasının 22998 lira 68 
kuruş bedeli keşifli kirgir aksamı ik
mali jnşaatı kapalı zarf usuliylc ek
siltmeye konulmutşur. 

l - Eksiltme 11 ağustos 938 per
ıcmbe günü aaat 16 da viliyet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1114 lira 
93 kuruştur. 

3 - istekliler evrakı fenniyesini 
vilayet daimi encümeninde ve Nafıa 
müdürlüğünde okuyabilirler. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7-5-
936 gün ve 3297 sayılı nüshasında in
tişar eden talimatnameye göre 938 
takvim yılına mahsus ehliyet veıika
sı ile birlikte ticaret odası vesikası 
ve uir evraklarını mühür mumu ile 
iyice kapatılmıt ve mUhürlenmit bir 
sarfa koyup birinci maddede yazılı 
saatten bir saat evvelisine kadar vi
layet daimi encümenine göndermele
ri mecburidir. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. 
(2598) 4892 

Sedde ve mahmuz inıaall 
Edime Meriç Su itleri Şubesi Mü

hendisliiinden : 
1 - Eksiltmeye konulan it: Edime 

ca'41rında Meriç nehri sağ sahilinde 
bulunan Bosna köyünün fcyczandan 
kurtulmalı için yapılacak sedde ve 
mahmuz inşaatı keşif bedeli 51305,92 

yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi. 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, umumt su iıleri 
prtnamesi, husust şartname, vahidi 
fiyat cetvelini ve projeleri 256 kuruş 
mukabilinde Edirne Trakya umumi 
müfettişliği binasında Meriç su işle
ri şubesi mühendisliğinden alabilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
isteklilerin 3815,29 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve 15 bin liralık nafıa 
su işleri veya bu kabil nafıa işleri ba
şarmakta fenni kabiliyeti olduğuna 
dair Nafıa vekaletinden alınmış mü
teahhitlik vesikası ibraz etmesi. 

5 - bteklilcr teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at cveline kadar Meriç su itleri ıube
si mühendisliğine vermcğe mecbur 
durlar. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (4894/2781) 5140 

Şose vesair inşaat 
Ordu Nafia Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ünye -

Terme hududu yolunun 1 +365-11 + 
680 inci kilometreleri arasındaki ima· 
latı sınaiye inşaatı ve şosa ferşiyatı 
ve silindirajıdır. Keşif bedeli 24892 
lira 18 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri genel şartnameai 
D - Tevsiyei turabiye, şose ve 

kargir inşaatına dair fenni şartname 
E - Hususi şartname, 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli. 
G - Proje ve grafikler. 
lstiyenlcr bu şartnamedeki evrakı 

Ordu nafıa müdürlüğünden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 15 ağustos 938 tari
hinde pazartesi günü saat on üçte 
Ordu hükümct konağında vilayet da
imi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 1866 lira 91 kuruş muvakkat 
teminat vermesi, bundan başka aşa • 
ğıdaki vesikaları haiz olup gösterme
si li.smıdır. 

Ticaret odasına kayıtlı oldufuna 
dair vesika, en az on beı bin liralık 
yol ve köprü in§& ettiğine dair nafıa 
vekiletinden ahnmıı ehliyet veıika • 
sı, 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at cvclinc kadar Ordu vilayet daimi 
encümenine getirilerek eksiltme ko -
misyonu reisligine makbuz mukabi • 
lindc verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gclmi' olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması lazımdır. Poatada vaki olacak 
ıccikmeler kabul edilmez. 

(4812) (2720) 5077 

Elektrik malzemesi ahnacak 
Belediyesi Elektrik Ek &iltme llanı : 

BersamaB a belediyesinin elektrik tcsısatı için aşağıda yazılı mal.zcme 
1 - crgam • 

1 f liylc ayrı ayrı eksıltmcyc konulmuştur. 
kapa 1 a:ar suu Lira Teslim müddeti 
Grup No. 19 36 A L komobillcr ve teferruatı , O 10 y 

~ T~andormatör ve jencratö~lcr 6,250 9 ,. 
Al k tevettür tevzi §ebekcsı 5,498,50 4 ,, ! Ta~elarz yüksek tevettiır kablosu 2,810 4 ,, 

5 Tevzi tabloları . 2,950 9 " 
l latör siperi aaika, 11gorta v. s. 2,998 4 ,, 

6 ıa ' 1,422 9 ,, 
7 Katıalar 6, 700 4 " 
8 Potrcllcr . . • 

. rmck istiyenlcr gruplara aıt tarıfnamc ve fennı şartnamc-
2 - Bu ışc gı k 1 

. d müracaatla parasız olara a ınır. 
lcri bcledıye ;:

90 
sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapah ı:arf 

3 - ihale 
938 

tarihine rasthyan perşembe günil uat onbeştc ve her 
usuliylc 18· 

8
· "h leleri belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

rası ile ı a . b grup sı gireceklerin tcklıf mektuplarını 18. 8. 938 perşcm c 
4 Münakasaya . . . .. d p d k. - kadar belediye rıyasetıne vermelcrı lazım ır. osta a va ı 

gU u ıaat 14 de 1 

Belediye binisı yaplınlaak 

Beytebir Belediyeainden : 
Bcyşchir'de yapılacak belediye bi

nası inşaatı (11108) lira (07) kuruş 
muhammen bedelle kapalı zarf usu
liylc eksiltmeye konmuttur. Muvak
kat teminat (833) lira olup hükUmet
çe tayin edilen banka mektubu da ka
bul edilir. MUnakaıaya iştirak edecek 
talipler belediyeye Nafıa vekaletin
den alınmış ehliyet vesikası ihraz e
deceklerdir. Kati ihale 16. 8. 938 
salı günü saat 14 de Beyşehir belediye 
binasında yapılacaktır. Taliplerin 
teklif mektupları 15. 8. 938 pazar
tesi günü saat 14 de kadar kabul edi
lecektir. Postadaki vaki teahhilrat 
muteber değildir. tnpata ait proje ve 
şartnamesini görmek istiyenler bizzat 
Bcy§ehir belediye encümcninnc mü-
racaatları. 5192 

Şose tamiri 
lzmir l1i Daimi Encümeninden : 
Eksiltmeye konulan iş: İzmir - Tor

balı yolunun 4 000-15+135 kilo
metreleri arasında grafikte gösterilen 
şosenin esaslı onarılması. 

Bu iş için a~ın tutarı: (18032) lira 
(47) kuruş. 

Bu işe ait evrak aşagıda gösterilmiş-
tir. 

A - Kapalı ekı;iltmc şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şart

namesi. 
D - Keşif ve fiyat silsilesi cetveli, 

proje, grafik ve husuıi fenni şartna
meler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer tarih 
gün ve saati: 15 ağustos 938 pazartesi 
günü saat 11 de İzmir ili daimi encü
meninde kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

İstekliler: 3 üncü maddede yazılı 
evrakları İzmir, Ankara, İstanbul Na
fıa müdürliıklcrindc görüp inceliye
bilirlcr. 

Eksiltmeye girebilmek için gere
ken belgeler: 938 yılına ait bayındır
lık bakanlığından alınmış müteahhit
lik belgesiyle ticaret odası belgesi. 

Muvakkat teminat: (1353) liradır. 
Teklif mektupları: 2490 sayılı ya

sanın 31 inci maddesine göre tanzim 
olunarak yukarıda 4 ilncü maddede 
yazılı saatten bir saat cvel İzmir ili 
daimi encümeni başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Postada vaki olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (2739/2811) 5189 

P. T. T. 
Ba"'8 tanzim Ye dnar lnpsı 

P. T. T. Levazon Müclürlüiünden: 
l) Ankara'da, YenifChir'de devlet 

mahallcainde P.T.T. binaıu etrafına ya
pılacak olan (9859,48) lira kepf bedel
li bahçe tanzim ve ihata duvarları in -
şaatı açık ekailtmcye konulmuştur. 

2) Muvakkat teminat (739,46) lira
dır. 

3) Eksiltme 19-8-938 cuma günü sa
at (12) de P.T.T. Umum Müdürlüğü 
binası içinde toplanacak arttırma ek -
siltme komisyonunca yapılacaktır 

4) Şartname ve planlar ( 49) kuruş 

bedel mukabilinde Ankara'da P.T.T. 
Levazım MüdUrliığlindcn alınacaktır. 

S) Talipler müteahhitlik ehliyet vc
sikalariyle birlikte bu iş için muteber 
olmak üzere Nafıa Vekaleti yapı işleri 
Umum müdürlüğünden alınmış ehli -
yeti fenniye ve 938 senesine ait ticaret 
odası vesikası ibraz edeceklerdir. 

6) isteklilerin teminat mektup veya 
makbuzlariylc birlikte 3 Uncü madde -
de yazılı gtln ve saatte komiwona mü
racaatları itan olunur. (2784) 5180 

Yulaf ve saman ahna<ak 
Atll Spor Kulübünden : 
Kulüp hayvanları içın 90.000 kilo 

yulaf 90.000 kilo yemlik ot 86.000 kilo 
yataklık aapaamanr açık eksiltmeye 
konulmu,tur. 

KÜÇÜK 
Satılık : 
Satılık ev ana aputman - Ankara

nm her semtinde irat getirir ev apart
man ve küçük çapta arsalar Tel 2487 
Vahdi Doğruer 4904 

Sablı arsalar - İataayon arkasında 
irn:trca parsellenmiş arsalar Tel 2487 
Vahdi Doğruer 4905 

Satılık - Alman sefarethanesi ar
kasında asfaltta mükemmel hava ve 
nazarctli arsa. Uygun fiyat. H. Dil
man Koç Ap. 4 Tel: 2181 4936 

Satılık Ev - Cebeci asfalt üzerin
de dörder odalı Uç katlı büyük bahçli 
uyğun fiyat H. Dilman Koç Ap. 4 
Tel: 2181. 4937 

Satılık ana - Çankaya caddesinin 
en güzel yerinde kötc başı. Fiyat mu
tedildir müracaat Havuzbatı Karan -
fil sokak Adalar Ap. kapıcısına. 4980 

Satılık yeni Motosiklet - Triyomph 
marka 20 beygir kuvvetindcdir. Mer • 
kez postane motorcuau Cevdct'c müra-
caat. 5059 

Satılık - Kamyon ve açık Şevrole 
otomobili. Soğukkuyu'da Ha~n kar -
deşlere müracaat. 5090 

Kelepir ana - Maltcpc'nin en hi
kim yerinde 903 M. arsa gayet ucuz fi. 
yatla verilecek. Hayri Alıcıoglu Tel: 
1538 5129 

Acele satılık arsa - Yenişehir De -
liler tepesinde Fethi bey köşkü karşı
sında 648 - 552 M. araa uygun fiyatla. 
Hayri AJıcıoğlu Tel: 1538 5130 

Satılık ev - Ankara Akbaş mahal -
lesi Cümhuriyct mektebi önünde nata
mam kirgir hane. Yanındaki 2 nurna -
ralı haneye müracaat Tel: 2168. 

5145 

Satılık - Alman (Bodc) markalı 
60 X 60 X 145 Sm. ebadmda gayet az 
kullanılnuş çelik kaaa dolabı ehven fi. 
atla Ti: 1234. 5158 

Kurslar: 

Daktilo Kursu - 49 uncu devresine 
ağustos ilk haftasında ba9hyor. 2 Ay· 
da diploma verilir. Ycnihal arkası Ye
nihamam apart. Tel: 3714 4822 

Ders veriliyor - Lise I, 11, 111 için 
yalnız cebir dersleri. Eski postane ar -
kasında Bozkurt sokak No. lI terzi 
Ömcr'e müracaat. 5079 

Den ftl'ili,.or - Orta ve lise 1. ll. 
Dl. (Fen, Ede) unıflanna riyaziye ve 
fisik. Ulue Mey. Cihan kıraathanesi 
uhibi vuıtaaiyle Sa. (16,5 - 18,5) ri
yuiye maunu P. A. namlariyle aran-
mur. 5148 

Ders - ilk, orta ve lise okurlarına 
huaust dcnler verilir. İkmal ve olgun
luk imtihanlarında yüzde yüz müsbct 
netice. Mektupla müracaat Ulus A. B. 

5160 
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iLANLAR r .. ~.~~~·~ .. ;·;~:· .. ;~;;;·:·;; .... ı 
: Dort satırlık kuçuk alanlardan: l 
1 

Bır defa ıı;ıo 30 Kuruı 
lkı defa içın 50 Kuruş 
Oç defa ıçın 70 Kuruı 
Dort defa içın 80 Kunıı 

Devamlı kuçuk ilanların her defası 
için 10 kuruş alınır. Mcıcll 10 defa 

• neşrcdılecek bir ılin ıçın 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak uzcre, 
her satır, kclımc :ıralarındakı bo iuk
lar muıteına 30 harf itıbar cdilmıştır. 
Bır küçük ılan 120 harften ıbarct ol
malıdır. 
Dört nurdan fazla her satır için ayn
ca 10 kuruı alınır • ................................ 

Kiralık : 
Kiralık Bai - İnccsu'da 15 dônüm 

baglı bahçeli 2 oda 1 sofa mutfaklı evi 
bulunan bir bağ meyvesiyle. Mukad
dem mahallesi istasyon cad. Şirin Ap. 
23 No: da bayan Zilihaya müracaat. 

4877 
Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 

Çad. Türe S. No. 6 da 3 oda 1 hol ban
yo elektrik balkon saire. Aynı evde 
çatı katta ev sahibine miıracaat. 4880 

Kiralık - Havadar ve ucuz iki oda
lı daireler ve müstakil odalar. İtfaiye 
meydanı Hukuk fakültsi arkask Pa
mukçu apartımanı. 4913 

Kiralık daireler - Havuzba ı Ka
ranfil sokak Adalar Ap. 4 oda, bir hol, 
5 oda, 6 odalı daireler kiralıktır. Fiyat 
mutedildir, her konforu haizdir. Kapı-
cıya müracaat. 4981 

Kiralık - Yeni ehir'de İnkılap so
kağında 4 numarada üç büyük oda ay
rıca bir hizmetçi odası, geniı banyo 
ve matbahı ve teferruatı olan daire. 
İçindeki sahibine müracaat. 5112 

Kiralık - Yenişehir Saghk Ba
kanlı gı arkası Süleyman Sırrı caddesi 
No. 11 de 3 oda, 1 hol, mutbah, banyo 
orta kata miıracaat. 5101 

Kiralık - 3 oda, t holdan ibaret 
konforlu bir daire. Bakanlıklar karşı -
sın.da Kranfil eokak No. 37 Ti: 2274 

5135 
Kiralık oda - Mobılyalı veya mo

bilyasız. Yenişehir ismet İnônU cadd• 
si No. 74 5147 

Kiralık oda - Işıklar caddesinde ai
le yanında mublcli ve banyolu bir ha· 
yan veya kan koca için. Tl: 1420 5159 

Kirahk - Kavaklrdcrc Güven evle
ri yanında geniş hol, 3 oda saireli, e • 
lektrik ve sulu bahçeli ev. Halil Naci-
ye müracaat Tl: 1230 5161 

Aram1or: 

Aaranl70I' - 6 odalı, bahçeli mila
takil ve bütün .konforlu bir ev kira için 
aranıyor. Ulus•ta L W. rumuzuna 
mektupla müracaat. 5111 

Aru.,.or - Yenitehlr'de otobOle 
yakın bir b<>§ oda aranıyor. Posta ku-
tusu 1005 5128 
Tezıihtar uam1or - Kırtasiyeci

likten anlaması lazımdır. Yeni bal 
No: 1 de M. Nedim İrengün'e mUraca
at. 4889 

Muhtelif yakacak ve yiyecek ahnacak 
Liııeler Alnn Satan Komiayonundan : 

T. Fiyatı llk teminatı 
Cinsi Miktarı Kr. Lira Kr. 

Kok 1356 Ton 1950 1983 ıs 

Mangal kömürü 25400 Kilo 5 95 25 

Odun gürgen 664 Çeki 330 240 00 
Odun meşe 304 " 330 

Kriple 250 Ton 1500 330 00 
Tüvancn 50 .. 1300 

Süt 3500 Kilo 12 31 50 

Şartname 
bedeli Kr. 

133 

Komisyonumuza baglı yatılı liselcnn kok kcimiırlcriyle giındüzlu lise ve 
orta okulların yakacağı ve Kandilli lisesinin sutü kapalı zarf usu1iylc ek
siltmeye konmuştur. Bu hususa ait gerekli durum yukarıya çıkarılmıştır. 
Eksiltme 15. 8. 938 pazartesi günü saat 11,30 da İstanbul kUltUr dircktorlu
giı binası içinde torlanan liseler alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler 938 yılı ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzlariylc bir
likte 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlryacakları teklif mek
tuplarını belli saatten bir saat evci komisyon başkanhgına makbuz muka· 
bilinde vermeleri. Tcminatuar liseler muhascbcciligi veznesine yatırıla
caktır. Ve ,artnamclcri görmek ve bedelleri mukabilinde almak için sözü 
geçen komisyonun aekretcrliğinc bat vurmaları. (4934 2810) 5188 

n 1 na.zarı itibare a ınmaz. 
1 k gecikme er . o aca . irmck istiycnlcr her hır grupun muhammen tutarının 
5 - ~ksıl~m~ye g vakkat teminat ibraz eylemeleri lizımdır. 

Açık eksiltme 20 • 8 - 938 cumartesi 
günü saat 17 de Atlı Spor Kulübü bi
nasında komieyon tarafından yapıla-

caktır. ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il!:. 
İstekliler ,artnamcyi görmek Uzcre - = 

% 7,5 nısbctın c ~; şekil ve ıcrait dahilinde ycvmiı mezköra kadar mü
Talip olanların ı§ u ünıcnde hazır bulunmaları ilan olunur. 

kulüp müdüriyet muhasebesine her E: E: 
gün öğleden sonra müracaatları. = T'" k H K = 

racaatları veyahut ene (4928/2809) 5187 5141 =- ur ava urumu =-
(2783) - -

5 Kalem erzak ahnacak 
• Satm Alma Komisyonu Bafkanlıiından: 

Bayr~iç .Aakerı Alınacak erı:akın Tutarı Tcmınatı muvakkatesi lhal~n~~ şekli 
Erzakın cınsı Mikdarı kilo Lira Kr. Lira Kr. Gunu 

Sığır eti . 
Koyun etı 

113000 30510 00 2289 00 22. 8. 938 Pazartesi 
113000 35030 00 2628 00 .. .. 
113000 25990 00 1950 00 .. " 

Saati Şekli 
15 Kapalı zarf 
ıs ,, 
15 " 

Keçi eti • i 
Ekıneklik birincı nev 590000 76700 00 5155 00 24. 8. 938 Çarşamba 15 " 
ha• un 24000 24000 00 1800 00 26. 8. 938 Cuma 15 ,. 
saJeyağı . , bulunan kıtaların yiyecekleri (5) kalem erzaklar hizalarındaki günlcmcç ve saatlerde Bayra-

1 - Bayramıç te 1 komisyonu salonunda eksiltmeleri yapılacaktır. 
ıniç'te aske~i aatın ~]arı tam aaat 14 de komisyona makbuz mukabilinde ~~~~im .e~ilmiş bulnacaktır. 

2 - TeıniD8t me P1 de Bayramiç satın alma komisyonunda parasız gorulebıhr. 
3 _ Huıuıt ~e e;uı kanunun 2·3 üncü madde.indeki yazılı vesaik terle beraber komisyonda bulunmala-
4 _ Talipıeruı 2490 .. ..( 4923L2808) 5186 

ıı Ula oııua•• 

§ BÜYÜK PİY ANCOSU ~ - -- -- -- -E: Dördüncü ketide: 11 A.ğuıloı 1938 dedir. 5 - -- -- -
~ Büyük ikramiye 50.000 liradır § - -- -§ Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· § 
§ lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır... § - -- -S§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyanıo- § 
§§ ya ittirik etmek auretile ıiz de talihinizi deneyiniz... ~ - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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HASAN RUJ 
ve ALLIKLARI 

Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir, Paris ruj ve allık
ları ayarında olduğunu bütün güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, ~ler movajen ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
Allıklar mandarin, brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kuruştur. 

HASAN llRNAK CiLASI 
Türkiyenin en' mükemmel cilalarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz 4524 

Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine ! ~J 
· Fabrikamırın BAŞKURT markah 

yerli mamul af ıin111 görmeden : ÇA
TAL, KAŞIK ve BIÇAK takım-

tannızı almayınız. 
~ Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
~ !\ vrupanınkinden daha yüksek ve hem 

1e fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
Ankara saht merkezi: Sümer Rımk Yerli Mallar Pazarı 

Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden: 

Belediyemizin tanzim ettiği ucuzluk tarifelerinin tat· 
bik ,sahasına geçmesiyle bazı esnafın ucuzluk nisbetinde 
hileye kaçtığı görülmektedir. Halbuki yeni fiyatlar bele
diyece malların bugünkü mikdar ve evıaf ına göre mali
yetleri hesap edilerek teibit olunduğundan yeni tirif ele
rin meriyete geçmesiyle satılan ıeylerin mikdarmda, cin
sinde veya müe11esenin vaziyetinde halk aleyhine deği,ik
lik yapanlar hakkında kanuni takibat yapılacaktır. 

(2785) 

Fikir biraz cüretkôrane görülebilir ... 

Fakat neticeleri ~ayanı hayrettir. 

L Kadın olmanın yegane 

1 mahzurunu unutturur. 

• İcad edilince, kadın inanılmıyacak derecede 
f E M 1 L büyük bir serbestiye ve emsalsiz bir rahata 

1 kavuştu. 

Her ay tekerrür eden müşkül ve üzücü günL !erde kadını bütün düşünce ve eziyetlerden 
1 kurtardı. Hayatını ve aile saadetini sigorta etti. 

En ince elbiseler ve en dar banyo mayoları L altında sezilmez, kullanan kadın bile mevcudi· 
1 yetini kat'iyyen farketmez. 

Mikroblu bezlerin ve pamuk tamponların ka· L dınlarrn bütün hayatlarına mal olan rahim ve 
1 tenasüli ıztırablarını ortadan kaldırır. 

-; Kanı emici ve muhafaza edici beyaz ve kırmı· 

f E M 1 L zı hususi iki cins pamuktan kimya harikala· 
1 riyle mikrobsuz bir şekilde yapılmıştır. 

L 
Bayanların (aylık temizliklerinde) en birinci 

1 yardımcısıdır. Sıhatini seven her kadın, 

ve bağı 
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'1937 ANKARA ENTERNASYONAL ~ Odun ahnacak ~ KÖMÜR SERGİSİNDE 
BİRİNCİ MÜKAfAT VE ŞEREF DİPLOMALI 

- -- = EÇocttk esirgeme kurumu genel merkezinden:~ 
TEMİNATLI = : 

:E Kurumumuz ve müesseselerinin ihtiyacı için 150 ila 175 = 
CAN KOÇ 

TERMOSiFONLAR vEYEMEK OCAKLAR! 

:E bin kilo keailmi, kuru meıe odunu alınacaktır. Açık eksilt- = 
:E mesi 15. 8. 938 pazartesi günü saat 10 da Çocuk Esirgeme = = kurumu genel merkez binasında yapılacaktır. Şartnamesi- ; 

Mimar Vedat N~JZ-i STANBUL = -: ni görmek istiyenlerin kurum hesap itleri direktörlüğüne : 
: müracaat etmeleri. 5172 5 

Millı Müdafaa Bakanlıgı 

Kazan borusu alınacak 
M. M. V ekileti Deniz Merkez Satın 

Alma Komisyonundan : 

828 adet kazan borusunun 3.8.938 
tarihine rastlayan çarşamba günü sa
at 15 de kapalı zarfla münakasasrnrn 
icra edileceği ilan edilmişti. 

Resmi dairelerin saat 14 tatiline bi
naen münakasanın mezkUr gün saat 
11 de icra edileceğinden kapalı zarf
ların saat 10 a kadar komisyonumuza 
vermeleri itan olunur. (2505) 4728 

Kazan borusu alınacak 
M. M. V. Deniz Merkez Sabn Alma 

Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 6200 lira 
olan 828 adet kazan borusunun kapalı 
zarfla münakasası 3.8.938 tarihine mü
sadif sarşamba günü saat 15 de vekl
let binasındaki komisyonumuzda icra 
edilecektir. 

2 - Parasız şartnamesini almak is
teyenlerin her gün komisyonumuza 
müracaat larr. 

3 - Münakasaya girmek isteyenle
rin 465 liralık ilk teminatları ve ka
nuni belgelerini havi zarflarını kapa· 
trlmış olarak mezkur gündeki müna
kasa saatinden bir saat evetine kadar 
komisyonumuza vermeleri ve postada 
vaki olacak gecikmelerin nazarı dik· 
kate alrnmıyacağı. (1873) 3786 

Su fesisah yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komia-

yonundan : 

1 - Akköprüde sıhiye depoların
Ja yaptrruacctk cıahııı ve hancı su te
JiSatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kepf bedeli 2493 lira 72 kuruı
tur. 

3 - Eksiltme 17-Ağustos-938 çar -
şamba günü saat lOda M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 187 lira 5 kuruştur. 
Keşif ve şartnameler 13 kuruşa inşaat 
şubesinden alınır. 

5 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında M.M. 
V. satın alma Ko. da bulunmalan. 

(2794) 5183 

Tereke ilônı 

( Amerika'nın ) 

Massachusetts eyaleti 

veraset mahkemesinden 
Essex, ss. 

Veraset mahkemesinden: 
Mezkur eyalette Poabody, şehirli ve 

KARAMAR KUDDA, MUSTAFA 
EVRİL namlariyle de maruf müte
veffa HUSEİN ASZIZ'in terekesile 
alakadar olanlara : 

Elyevm tasfiye edilmemiş olan iş
bu terekenin idaresiyle muvazzaf 
memur üçüncü ve son hesabatrnı tas
vip edilmek ve eldeki bakiyeyi tevzi 
etmek üzere yukarıda zikfedilen 
mahkemeye takdim edilmiştir. 

İtirazınız olduğu takdirde ifbu 
celbin inkiza tarihi olan 1938 senesi 
eylül ayının altıncı günü sabahı saat 
10 dan cvel Salemde kain mezkur 
mahkemeye tarafınızdan veya vekili
niz va.sıtasiyle tahriren müracaat e
dilmesi tebliğ olunur. 

Tasdikan: JOHN V. PHELAN, 
mezkur mahkemenin reisi; 1938 sene· 
si haziran ayının 23 üncü günü. 

WİLLlAM F. SHANAHAN 
Katip 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6108 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baaımevi: ANKARA 
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ITELEFUNKENI 
~ ~ 
ı Radyo ahizelerinin Türkiye mümessilliğini 1 Temmuz~ __ : 

~ 1938 tarihinden itibaren : == ------------
1 ELEKTRON ~ 
~ ~ 

i 1 
~ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ~ 

:::::: 
~ -::::: ::::: -

------ İSTANBUL P. K. 1144 --- -- -- -- -- -~firmasına verdiğimizi beyan ile sayın müşterilerimizin::::: 
- -~badema yalnız bu müessese ile temas etmelerini dileriz~ ---------
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YURDDAŞ, . A ' DIKK T. 
Senede yedi yüz milyon insanı haıta eden ve bunlardan ıekiz milyonunu 

öldüren en müthiş afet sıtmadır. 

VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivrisineklerin bu akla hayret verici cinayet
' erinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) 
.ir. Kinin sıtmanın emsalsiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıp ve ııtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmi,tir. 

Bu:>"ünün tababeti kininin bu harikulade ku retini artırmak, halsizliği kuvetaizliği, kansız
lığı önlemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı 
ebatat hulisalariyle birle,tirerek BIOGENINE müıtahzarını hazırlamııtır. 

BIOGENiNE 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en bir.inci devadır. 

Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuvetlendirir, iştiha
yı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, artmanın bütün ,ekillerinde ,ifa 

temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczanede bulunur. 4983 

• 

YENi SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

RIŞAR DIKS HAFiYE 

Gündüz 
2.30 - 5.45 
Seanalarmda 

YILMAZ KAPTAN 
Fiatlar 

Balkon 35 Salon 15 

........... -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

BU GECE 

NAMUS BORCU 
Gündüz iki film birden 

1 - Cehennemi Kotu 
2 - Namus Borcu - -:E : Seanslar: 2.30 - 5.30 

: : ":'iatlar: Balkon 35 Salon 15' 
: : Halk Matinesi 12.20 de 
'; 1111 ır M O L E R O 

BU GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATiNESi 
Duhuliye 5 Kurut 

ANKARAPALAS'LAŞEHIRBAHÇESI ARASINDA AÇIK HAVA 
SINEMASINDA GECE 21 DE 

OÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 

• 


