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21 
Ulus BaılJllM'i 

Çanlan caddesi, Ankara -TeJsraf: Ulu• • Ankanı -TELEFON 
Baemub.arrir 1371 

Ulus, Taymis gazetıısi tarafından Tür.JU-
7e'7e dair neşredilen fevkalidtı nüshayı bir 
ilive şeilinde türlcçe olaralc aynen ol:u7u. 
cularına vermelc lcararındadır. Taymis'in 
bu levlcalidıı nüshasındaki yazdan tercü
me ettiriyoruz. Bu cumartesi günü Ulıu'ım AGUSTOS 

1 9 3 8 Fraııauca Ankara 1063 
Yuı iıleri 1062-1063 
idare müdllrliiiil 1
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ilavesi halinde neıredeceliz 

SKURUŞ 
•Atölye vv-r 

• 
Izınir F uvan, dün törenle açıldı 

Halkın büyük sevgi 
alkışları tezahürleri, 

' 

CELAL BAYA~ 
' 

Yurdun ekonomik 
vaziyetini anlalll 
İstihsal ediyoruz, satın 

ahyoruz ve kullanıyoruz 
Milletin ekonomi sa-

Bu hasında kalkınmasının en bariz bir delilidir 
iz.mir, 20 - Bqvelcilimiz B. Celal Bayar reiabtinde 1Jr.tısat Vekili B. 

Şalcir Kesebir, Vali Fazlı Gaıe,, Belediye Reisi Beb,et U• ile beraber on 
binlerce hal/un a/Ju1la11 araunda luvar kapısına gelmiılerdir. 

Askeri mız.ılca istilclll marııru 'aldıktan sonra doktor Beb,et Us klJrslJ
ye çıkarak nutkunu söylemiıtir. 

Bu nutku ayrı sütunlarımızda bulacaksınız. Bundan sonra IclJrsüye ge
len Bapekilimiz Celil Bayar aıağıdalci nutku irat buyurmuflardır. Bape
kilimizin nutku fuvarı dolduran halk tarafından uzun uzun dakikalarca 
a/lc11lanm1ş ve birçok cümleleri alk11larla kesilmiştir. 

Celal Bayar'm millete ekonomik sahada yeni ba1a111a11 müjdeliyen bu 
fevkal§de mühim nutkunun metni apğıdadır : 

ve saygı 

arasında I 

,,, . .. 
Hi 

.... '1111111111111111111111111111 ............. .. 

Baıvekilimiz aecen yll 
e n 1 er na s yona 1 İzmir 
f uvarın1n a(ıhı töreninde 

.. 
' \ 

Sayın vatandaflarım. ' 

Belediye reisinizin nutkunu ben 
de sizin gibi dikkatle dinledim. İz· 
ınir'de her sene medeni bir varlık vü
cude getirip takdim eden yüksek he
yetin eseri üzerinde tevazu ile durdu-
ğunu gördüm. . 

Arkadaşlar, 
İzmir enternasyonal fuvarı yalnız 

İznıir'c ait bir eser olmaktan çok u
zaktır. İzmir enternasyonal fuvarı bi· 
ze vatanşumul iktıaadiyatımızm ~er 
gün biraz daha ilerlemekte oldugu
nun eserlerini göstermektedir. 

" ~:~;;~e d~~~: i;::;e~.~.h,~ " Askerimiz 
"Kemalist rejimin" Edirne'de 

Bu fuvar aynı zamanda vatanın dı· 
tına çıkarak doatlar.muzın ekonomik 
Ye kültürel eserlerini buraya getirme· 
lerini ve bizlere göstermelerini temin 
etmektedir. Bu itibarla eseri kuran, 
büyüten heyete ve bu hey~tle berabe~ 
Cüzide mesaisini bize iıw1 eden valı 
F~tı. Güleç'e muhab?et -~ _ teşek~ür
lerunı huzurunuzda ızhar etmek ıste
riııı. 

Kıymetli dostlarımızın meıherimiz
de gösterdikleri yüksek eserleri bil· 
>'Ük memnuniyetle ve zeykle temafCl 
edecek ve bunları do&tlu~larının birer 
nifanesi olarak çok samimi ~ialerl.e 
a~kışlıyacağız. Kıymetli bele~ıye. re_ı
•trnizin doetlarımız ve miaafırlerımız 
hakkında söylediği bütün takdir keli
rneıerine ben de samimiyetle iftirik e
derim. Sergiye eserler gönderen doıt· 
larımıza ben de hükümet namına te· 
teklıtürlerimi ifade ederim. 

Sayın vatandaşlarım, 
Sergilerin, milletlerin iktısadi ha

Yatındaki rollerinden bahsetmek el
bette fazla olur. Biz, lzrnir meşherin
de yalnız dekora.yon görmek zevki~
le iktifa etmek istemiyoruz. lzmır 
rneıherinde bize Kemalist rejiminin 
ekonorni sahasında asri, büyük ve e
nerjik adımları bariz bir şekilde her 
•ene gösterdiği it için ayrıca bir zev~ 
~Yuyoruz. Ben sureti katiyede emı
nırn ki İzmir enternasyonal fuvarı, 
lllütevazi surette ifade edilen bu gü
zej eser, bize büyük sürprizler hazır
lanuştrr. Eser, yerindedir ve her sene 
tekarnu1 etmektedir. 

(Sonu 7. inci sayfada) 

"gayesi budur 11 

Başvekilimix lxmir ticaret 

yapılan toplantıya riyaset 

odasında 

ettiler 

(Fuvar münHebetiyle lzmir'e giden arkadaşı
mız Samih Tiryakioğlu telefonla bildiriyor.) 

Edirne 20 (Hususi) - Tariht Edir
ne bugUn en heyecanlı ve en sevinç
li günlerinden birini yaıadı. Edirne
liler çok iyi hatırlarlar aynı heyeca
nı bir kere de bu güzel ve ebedi türk 
ıehrinin kurtuluı günü yqamıtlar
dır. 

Edirnelilerin tam yinni yıl ailren 
hasreti ve üzüntüsü, tanlı türk ulce
rini Edirne sokaklarında gördüğü bu
gün dinmiıtir. 

(Sonu 7. inci sayfada) 

lzmir 20 _ Başbakan B. Celil Ba· ı 
yar bugün öğleden e':el ti~~t .oda· 
aında lzmir'in. iktıaadı vazıyetını ko
nuş~k üzere yapı~an mühim bir top
lantıya riyaııet ettıler. 
Toplantıda tktı.at Vekili B. Şakir 

Kesebir, İktısat Vekaleti ~ü&tefU ve
kili B. Hüsnü Yaman, va~.1• .~t ~kaaı 
ve Denizbank Umum Mudurlerı, Sa-
tıt Kooperatifleri Umum müdürü ı .. 
mail Hakkı Veral, Ticaret Odaa~ Re: 
. . ı mir'in büyük ihracat tacırlerı 

flJVAR A(ILDIKTAN SONRA 

Baıvekilimiz, pavyonlar1 
birer birer ziyaret ettiler 

ısı, z . h . 
bulundular. Batbakan de~letı~ .. ar~-
ci ticaret politikasında bır degıtıklık 
olmadığını ortada lehte den~~e~ fark· 
lar da mevcut olduğunu soylıyerek 
dediler ki: 

"_Her sene daha iyiye, 
daha güzele doğru gitmek ••• 
Cumhuriyet rejiminin, Kema-

• • b d ,, Jist rejimın gayesı u ur. 
Baıbakan Ege bölgeain~n mem~e: 

ket ekonomik hayatında ı?gal ettığı 
mühiır! mevkii tebarüz ettırerek top
lantının gayesini §Öyle a~lattı~r: • 

.. _ Sizlerin istihsal ve ıdrak ıtlerı-
ni.z: hakkındaki dileklerinizi dinle-

(Sonu 7. inci sayfada) 

(Fuvar münasebe tiyJe İzmir' e giden arkadaşı
mız Samih Tiryakioğlu telefonla bildiriyor.) 

İzmir, 20 - İzmir sekizinci enter • r--------------
nasyonal fuvarı bugün çok büylik ve ·oıo:s & & & & & aıa-ıs ı::ı:aııııa:ıoı 
samimi tezahüratla açıldı. Halk, bu 
mutlu gilnü kutlamak ve binbir itina 
ile haz.rrlanan fuvarı bir an evet gör· 
mek için daha sabahın çok erken sa
atlerinden itibaren bütün civarı ta
mamen doldurmuftu. Ora.da bulunan 
evlerin pençere ve balkonlarından 
batka damlarının da dolu olduğunu 
söylemek fuvara kartı gösterilen bü
yük alakayı ifade eder sanırım. 

Fuvarla hilin iki tarafındaki direk· 
leıde tUrk ve parti ba~aklariyle 

(Sonu 7. inci say/atla) 

Baıvekilimiz 
İzmir 20 - Baıvelıtilimiz B. Celil 

Bayar, yarın saat 10,30 da İzmirden 
hareket ederek Manisa'ya gidecekler 
ve orada yapılacak olan üzüm bayra
mında bulunduktan sonra yoluna de
vamla Akhisar ve Bahkesir'de bir 
müddet tevakkuf edecekler ve bili -
hare Bandırma'dan lstanbul'a döne. 
ceklerdir. 

Samih TIRYAKlOCLU 

TK 
lzmir Fuvarı dolayısiyle 

Atatürk'ün halka 
teıekkür ve sevgileri 

Celil Bayar'ın tazim telgrafına 

Büyük ~ef'in verdikleri cevap 
latanbul, 20 a.a. - Atatürk, Baıvekil Celal Bayar'm lzmir 

Fuvarmm açıht töreni hakkmclaki telgrafına atağıdaki tel yazı
aiyle mukabele etmittir : 

Baıvekil Celal Bayar - lzm.ir -
Selrizinci lıımir Enternaayonal Fuvarını açtığınızı ve hallrın 

hakkımdaki duygularını bildiren telgralınız.ı aldım. Bilhaua Fu
varın aeneden seneye ayrı bir terakki eaeri gö.terdiğine dair olan 
iıarını:zJan çok memnun oldum. Vaziledarlara takdirlerimin ve 
aayın halka teıekltür ve sevgilerimin iblôğını diler, gözlerinizden 
öperim. K. AT ATVRK 

* İzmir, 20 a.a. - Bugün sekizinci !zmir Fuvarının açılışını yap· 
mıı olan Başvekil Celal Bayar, İzmir'in büyük kurtarıcısı Büyük 
Önder'e aşağıdaki telgrafı çekmiştir : 

Atatürk'ün yÜkaek huzurlar!N\. 
Buııün selci..Jncl lzmır Enternasyonal Fuvarını açtım. Sene

den .eneye ayrı ve takdir• ıayan bir terakki eseri göstermekte
dir. '~ halkı oc aii•r mahallerden gelen ı>atandGflCU Ata
liirlı'• ,;;1ır.,., hallılılı oe minn.tlerinin GT~lllr büyülr bir lae)'9-
eonlo ,,_.,,.,. talep ettür. Sonaııa tGJıimlerimle GT2'eder, eUm-
nüuJ.,. öperim. BGfı>elril 

CELAL BAYAR 

C. H. P. • 
Altıoklu nın 

bayrağı resmi 
binalara da çekiliyor 

Dün, Ankara' da Vilayet ve Belediyeye 
iki bayratımız da beraber çekildi 

Fazla di~tli ~l~ar, dün, Ankara'da vilayet ve belediye bi. 
n~ların~a hır yenılikle karıılaıtıklarını farketmitlerdir. Fazla 
d!~atl~. ol~~lar, diroruz. Çünkü bahsettiğimiz yenilik, çoktan 
bılıp! !l'~nnuı, sevmıt ve benimıemit olduğumuz cumhuriyet Halk 
P~ııı!'ın altı oklu bayrağının türk bayrağı yanında bu binalara 
çekılmıı olmaııdır. 

İzah edelim: Cumhuriyet Halk Par- ~ 
tiai'nin cumhuriyetçilik, milliyetçilik, 
halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkı
lapçılık umdelerini ana yasasına al -
mıt olan devletle hükümetinin isti -
nat ettiği Parti arasında hiç bir ayrı
lık ve gayrılık tasavvur edilemez. 

Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreteri Bay 
Şükrü Kaya, bütün vekaletlere, vali
liklere, miııt bankalar gibi yarı res
mi mUeaseaelere gönderdiği bir mek
tupla bundan böyle bayrak çekilmesi 
lazım gelen günlerde türk bayrağı 
yanında altı oklu Parti bayrağının 

da çekilmesini bildirmittir. 

Bu karar, dün, Ankara'da vila· 
yet ve belediye binalarına iki bayra
ğımızın da çekilmesi suretiyle iık de
fa tatbik olunmuıtur. 
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Zorbahk :zihniyetiyle 
mücadele 

Gün geçmiyor ki gazetelerimizde bu zihniyetin en acıklı ve en iğ· 
renç tezahürleriyle kar§ılaşmıyalım. Ehemmiyetsiz bir arzusu yerine 
getirilmediği, bir münakaşada mupatabının ufak bir tarizine taham· 
mül edemediği için koyun boğazlar gibi adam kesenlere, kadın doğrı
yanlar veya yaylım ateŞiyle beş on cana birden kıyanlara dair zabıta 
haberlerini okurken gözlerimizin önünde yırtıcı hayvanlardan daha 
vahşi, daha korkunç manzaralı katil yüzleri beliriyor. 

Ne hudutsuz benlik hırsı, ne derecesiz hodbinlik, ne uçsuz bucaksız 
duygusuzluk bu 1 · 

Vahıetin en iğrenç şekillerini mertlik, kabadayılık sayarak kıydığı 
canların ve hapiste yaitığı yılların sayısiyle öğünen bir menhus zihni
yetin aramızda hala yaşamakta olduğunu hep biliyor, yurtta her yıl bir 
sürü masum kam aktığına delalet eden cinayet istatistiklerinin ifade 
ettiği hakikatten dehşetle ürperiyoruz. 

Sayın Adliye Bakanımız, geçenlerde, bu zihniyetle mücadele edil
mesini matbuattan rica ediyordu. Gazetelerimiz, bu zihniyette insan
ları telinden geri durmuyorlar. Fakat yalnız gazetelerin mücadelesi 
kafi mi? Çünkü, unutulmaması lazımgelen bir hakikat vardır: Bu tip· 
te ve duygusuzlukta insanların çoğu gazete bile okumaktan aciz cahil 
muhitler arasından çıkmaktadır. Şu halde bunlara medeniyetin ve şu
urun sesini duyurmak için başka ·telkin vasıtalarına da müracaat etme· 
miz lazım. 

En mühim telkin vasıtası sözdür. Cahil tabakalar arnsmda, mertlik 
sandıkları zihniyetin en şeni bir namertlik olduğunu anlatmak için 
propaganda yapmalıyız. Mahalle kahvelerini, hapisaneleri, hatta ca
mileri bu propagandanın üsleri halinde kullanabiliriz. Halkevlerimizin 
halk hatipleri teşkilatı milli ve vatani mevzuları arasında bu zihniyetle 
mücadeleye hususi bir ehemmiyet ayırmalıdırlar. 

Yıqar Nabi 

. 
iptidai maddelerin gümrük muafiyeti 

Ekonomi Bakanlığı yeni 
kararlar aldı 

Muafiyetten herkes islif ade edebilecek 
. lktıaat Vekiletinden tebliğ edilmiş-ı bazı maddeler lktısat Vekaletinin 

tır: milsaadesine bırakılmıştır. Bu nevi 
1. - ~5~1. sayılı. kanuıı.ı .. , ~imr'liye iptidai maddeleri getirm .. k istiven -

kadar teşvıkı sanayı muafıyet ruhsat- ler, tenzııattan ıstifade edebilmeleri 
namesini haiz efrada ait sınai mlies- için, ihtiyaç miktarlarını ve 1-1,:938 
aeselerin istifade etmekte oldukları tarihinden 1-8-938 tarıhıne kadar olan 
iptidai maddeler muafiyeti kaldırıl - imalatlarını mıntaka sanayi müfettiş· 
mıştıt. ' li ğine veya mahalll nafıa veya bele-

Ancak buna mukabil 2/9160 sayılı diye mühendisliğine veya f en memur
kararname ile saqayi ham maddeleri- luğuna tasdik ettirerek fktısat Veka· 
nin resimleri indiril~iş ve tenzilat - letine göndermeleri lazımdır. 
tan istifade edecek iptidai maddeler 2. - 2/ 9160 sayılı kararnamenin i
tarife numaraları ve cinsleri bu ka · kinci mşddesine göre teşviki sanayi 
rarnameye bağlı cetvelde gösterilmiş· ruhsatnamesini haiz sınai müessese
tir. Bu cetvelde yazılı iptidai madde· lerin 2/153 sayılı ve buna ek kararna
lerin memlekete ithali "yalnız umu- inelere tevfikan 1937 mali yılında it
mi ithallt hakkındaki hUkUmlere tft· hal edip aynı sene zarfında i§liyemi
bi tutulmak şartifle,, herkes için ser- yetek 1938 mali yılına devrettikleri 
beıttir. Ancak cetvelde mUnhasıran iptidai maddeler de tenzilitlı resim
sınai mUesaeııelere verilmek Uzere, lere tibidir. 

Kızılay'ın yardımları 
Kızılay cemiyetinden bildirilmig

tir: 
Geçen temmuz ayında Erzincan 

mülhakatında vuku bulan su baskını 
f elli ketin den zarar gören yurttaşlara 
yapılan 1000 liralık ilk yardıma ila
veten yıkılan evlerin tamiri ve yeni
den inşası için bugUn , de 2500 lira 
yardım yapılmıştır. 

Bu gibi sınai müesseselerin: 
a) 2/153 sayılı ve buna ek kararna

melere tevfikan 1937 mali senesinde 
getirttikleri iptidai maddelerin tarife 
numarasını, cinsini ve miktarını ve 
imrar tarihini gösterir gilmrük idare· 
sinden alacakları vesikalarla birlikte, 

b) 1-6-937 tarihinden 31-5-938 tari
hine kadar bu maddelerden imalata 
sarf edilen ve 1938 mali yılına devre
dilen miktarları gösterir mıntaka sa· 
nayi müfettişliği veya mahalli nafıa 
veya belediye mühendisliği veya fen 
memurları tarafından tanzim edilecek 
raporu İktısat Vekaletine en geç 1· 
10-938 tarihine kadar göndermeleri 
l!zımdır. (a.a.) 

ULUS 

Makine, ôlôt ve bunlara yedek 
ve yenileme parçalar1nın gümrük 
resimleri mühim surette indirildi 

Yeni kararnameyi aynen neırediyoruz 
Makine atat ve bunların yedek ve 

yenileme parçalarının gümrük resim
leri hakkında Ekonomi Bakanlığınca 

hazırlanan kararname vekiller heye -
tinin tasdikına iktıran etmiştir. Bu ka
rarnameye göre : 

Teşviki sanayi muafiyet ruhsatna
mesini haiz müesseselerin muafiyet 
ruhsatnameleri tarihinden ve 1055 sa· 
yılı teşviki sanayi kanunu ile bu ka -
nuna müzeyyel 2261 sayılı kanunun 
bazı hükümlerini tadil eden 3537 sayı
lı kanunun meriyeti tarihinden sonra 
gümrükten geçirdikleri makine ahit ve 
bunların yede~ ve tecdit parçaları bu 
kararnameye merbut listedeki gümrük 
resmi tenzilatından istifade edecekler
dir. 

Ayrıca hazırlanan listede İktısat 
Vekaletinin müsaadesine tabi olduğu 
gösterilen tenzilatlı resimler yalnız 
1055 sayılı teşviki sanayi kanununa 
ve zeyillerlne göre sanayi müessesesi 
addedilen müesseselerle Maden Tetkik 
ve Arama enstitüsü için tatbik edile -
cektir. 

LiSTE 
Kararnameye bağlı olan listeyi 

aynen neşrediyoruz: Bu listedeki ilk 
rakamlar 100 kilogramda eskiden alı· 
nan resimleri, ikinci rakamlar, gene 
100 kilogramda alınacak yeni resim -
leri göstermektedir. Eski resmin ya· 
nına "E" yeni resmin yanına da "Y" 
rumuzu konulmuştur: 

Makine kayışı ve makinelerde müs
tamel deri ve kösele mamulatı. 60. -
E, 6.- Y, Yün veya kıldan tasir tor -
baları, makine kayışı ve kolanları (me· 
vaddı saire ile mahlut veya mürekkep 
olsun olmasın) 75.SO E 7.55 Y, Elek
tilk ipekli kumaş 550.- E 55.- Y, 
Makineler için ağaç kasnak 7.5 E 0.75 
Y, Her nevi ağaçtan dokumacı silin • 
diri, tarağı, iği, masurası, mekiği, tez· 
gahı, çıkrığı ve her nevi makara ve 
emsali (mevaddı saire ile mürettep ve 
gayrı mUrettep) 17.5 E, 1.75 Y, İpek 
ı .. _ .. M lcin "'ı:ımcı siloüruesi 36.- E 
3.60 Y, Hayvanat killarmdin veya 

tikten künk boru, her nevi raptiyeleri 
(rakor) ve bunların katranlı bez ve sa· 
ire ile tecrit edilmiş olanlar dahil.) 
Dökme (font), et kalınlığı 6 m/ m den 
yukarı 1.50 E 0.15 Y, demir ve çelik
ten 3.- E 0.30 Y, Yalnız iç kutrul/ 4 
den 3 pusa kadar ve et kalınlığı 2 m/ m 
den fazla olan demir ve çelik borular. 
(İktısat Vekaleti müsaadesiyle) 7.
E 0.70 Y, Font ve demir kaba mamu
lattan makine ve cihazları için tekem
mül etmemiş aksam. 10.- E 1.- Y, 
Font ve demir kaba mamulattan ma -
kine ve cihazlar için tekemmül etme -
miş, aksam, cilalı, boyalı, katranlı ve
ya galvanizli olanlar 7 .50 E O. 7 5 Y, 
Döküm ve tav ocakları 8.- E 0.80 Y, 
Her nevi demirlen el alatı: Her nevi 
testere dişli dişsiz (hisarlar dahildir.) 
18.- E 1.8 Y, Eğeler uzunluğu 16 cm. 
ye kadar 16.- E 1.6 Y, Uzunluğu 15 
cm. den fazla 10.- E 1.- Y, Örs 250 
gramdan fazla ağrrlıktaki çekiç ve bal
yozlar. 3.60 E 0.36 Y, Tenekeci ma • 
kasları mengene, kıskaç, rende ve baş
ka yerde zikredilmiyen doğramacı a -
leti. 8.- E 0.8 Y, Burgu (el burguları 
ve makinelere takılanlar), pergel, cet
vel, çap ölçüsü, diş ve yiv açan aletler, 
tornavida, kerpeten ve el makkapları. 
27.- E 2.7 Y, Zikredilmiyen sair a • 
letler beherinin ağırlığı 150 gram ka
dar. 30.- E 3.- Y, 150 gramdan yu
karı 18.- E 1.8 Y, Cam keıune ma
kasları (cam fabrikaları tarafından it
hal şartiyle) 54.- E 5.4 Y, Oksijen 
ve sair tazyik veya temyi edilmit gaz 
tüpleri. 8.- E 0.80 Y, Maden ocakları 
için maden lambaları ve madenci ko • 
vaları ve her nevi elevatör kovaları: 

Sadeleri 8.- E 0.80 Y, Boyalı cilalı, 
sırlı ve yahut sair madenle galvanizli 
olanları 24.- E 2.40 Y, Elektrik terti
batını havi maden limbaları. 60.- E 
6.- Y, Bakır ve pirinç boru ve boru 
raptiyesi ve aksamı: Adileri veya bo
yalı tarı 30.- E 3.- Y, Cilllı, nikel, 
alüminyum ve sair adt maadin galva -
nizli veva okAitli ıt.1.ı:.+-· .. uuıll•ti . .,,n 
IUıaClllleJ "3"5.- -E 5.50 Y, .t'ırınç 

VekUeti müsaadesiyle) 150.- E 15.
Y, 52.- E 5.25 Y, Tarifenin başka 

mahallerinde zikredilmiyen fenne ve 
arazi mesahasına ve topoğrafya işleri
ne müteallik aletler. 300.- E 30.- Y, 
(İktisat Vekaleti müsaadesiyle) Has • 
aas teraziler 300.- E 30.- Y, (İkti -
sat Vekaleti milsaadesiyle) Demiryolu 
mevkilerinde veya fabrikalarda müsta
mel sabit büyiik veya otomatik bas
küller. 10.- E 1.- Y, (Yalnız demir -
yolu mevkilerinde kullanılan basküller 
(İktısat Vekaleti müsaadesiyle) (De
kovil veya demiryolu tesisatı olan mü
esseseler için) Tarifenin ba§ka yerle -
rinde sarahaten veya temsilen zikre -
dilmiyen aletlerden sanayide kullanı
lan aletler. 200.- E 20.- Y, (İktısat 
Vekaleti mUsaadesiyle) Buhar kazan -
ları Borulu. nim borulu ve sair terti • 
batlı 0.50 E 0.05 Y, Saireleri (kalori
fer kazanları hariçtir) 0.35 E 0.035 Y, 
Her nevi kuvette müteharrik makine -
ler (kazanlarile birlikte); Lokomobil 
ve ak.samı (kazanlariyle birlikte) 0.80 
E 0.08 Y, Buhar türbinleri ve buhar 
makineleri sabit nim sabit: sikleti 2000 
kiloya kadar. 0.80 E 0.08 Y, Sik· 
leti 2000 kilodan yukarı olanlar 
0.70 E. 0.07 Y, Su, hava, pet
rol, benzin ve petrol müştakları ve 
sair kuvetler ile (elektrik müstesna -
dır) müteharrik motörler: Petrol, ben
zin ve petrol milştakatı ile işliyen mo
törler (50 kiloya kadar) (50 hariçtir) 
10.- E 1.0 Y, Sair kuvetlerle müte
harrik motörlcr (50 kiloya kadar) (50 
hariç) 30.- E 3.- Y, Tamamının sik
leti (50-100 kiloya kadar) (100 hariç) 
12.50 E 1.25 Y, Tamamının sikleti 
(100 - 500) kiloya kadar (500 hariç) 

(Sonu yarın) 

Kuraklıktan 

21 - 8 - 1938 

Nafia, müteahhitlik 
vesikası usulünü 

deği~lirdi 
Nafıa Vekaleti, müteahhitlik v~ 

kası hakkında evelce neşrolunan talı· 
matname ile bu talimatnameye göre. 
Nafıa Vekiletince müteahhitlere ve
rilmekte olan daimi ve muvakkat ınU" 
teahhitlik vesikası usulünü lağvedell 
bir tamim neşretmiştir. 

Bundan sonra inşaat eksiltmelerin' 
girmek istiyen müteahhitlerden işill 
ehemiyetine göre istenecek vesikalat 
arasında teamülü veçhile ehliyet ve· 
sikası aranacaktır. Her i§ için bir de
faya mahıus olmak Uzere verilecek "' 
lan bu ehliyet vesikası, Vekaletçe ek• 
siltmiye çıkarılmış olan hangi iş içiO 
istenildiği açıkça yazılmak suretiyl• 
eksiltmenin yapılacağı tarihten en ıJ 
sekiz gün evel bir istida ile Nafıa Ve• 
kaletinden istenilecek ve bu .zaınaO 
zarfında: vesika talebinde bulunnıı• 
yanların eksiltme şartname ve ilanla• 
rına dercedilecektir. Ehliyet vesika•I 
ları, Vekilette teşkil edilecek husutl 
bir komisyon tarafından verilecekti!· 

Bu komisyon, eksiltmiye girmek i .. 
ti yen müteahhitlerin yaptıkları işler• 
de tevdi edecekleri referans ve vesi• 
katara gö~ vaziyet, tarzı hareket, de
recei muvaffakiyet ve hüviyetini tab•t 
kik ederek huıl olacak neticeye götc 
ehliyet vesikalarının verilip verilme• 
mesine karar verecek ve bu karar V~t 
kfiletin tasdikına arzedilecek ve ıas • · 
dika iktiran eden ehliyet vesikaları~~ 
müteahhitlere verilecektir. ~ 

Şimdiye kadar verilmiş olan bütü 
(müteahhitlik vesikaları) nın bükü.o>" 
silzlilğü ve bu ve•ika usulünün iatinaC 
eylediği talimatname mülgadır. 

Halen ilan edilmi' bulunan eksilt•t 
meler 1 eyIUl 1938 tarihine kadar m· 
teahhitlik vesikası hakkında cari il" 
sule göre intaç edilecek ve 1 eylQl 938Jr 
tarihinden sonraya ilan edilmiş olan 
eksiltmeler dahi bu emre göre tashihW 
edilecek ve bu cihet de müteahhitli~to 
vesikasının ilgası hakkındaki illna ay 
rıca dercedilecektir. 

zarar gören 

hayvanat kıllarile nebatı elyaf ve me
vaddan karışık veya madeni telden ve
ya mensucattan sanayie mahsus fırça 
ve süpürgeler. 50.- E 5.- Y, Meşe
şeden veya (mukavvadan) mamul 
masura ve iplik veya mensucat tez • 
gahlarına mahsus sair levazım 5.- E 
0.50 Y, Contalar 112.5 E 11.25 Y, Ma
kine kolanı (balatalrlar da dahillir) 
(mevaddı aaire ile mürettep veya gay
ri mürettep) 26.5 E 2.65 Y, Kauçuk 
kay., kolan ile tazyikli hava çekiçleri 
için hususi hortumlar (bez veya sair 
maddelerle tahkim veya tertip edil· 
mi§ olsun olmasın) 62.5 E 6.25 Y, 
Kauçuk contalar (kesilmit olarak) 
90.- E 9.- Y, Değirmen tqı ve (). 
ğütmeğe mahsus sair taşlar (mevaddı 
saire ile mürettep veya gayrı mliret • 
tey) 3.- E 0.30 Y, Zımpara ve kar • 
borondum ve emsalinden çarh bileği ve 
eğe (mevaddt saire ile mürettep veya 
gayri mürettep) 12.- E 1.20 Y, To~ 
rak potalar 7.20 E 0.72 Y, Grafit po -
talar 5.- E 0.50 Y, Kazanlar için hu -
sust emniyet ve tarassut camları ve 
kazanlar için su seviyesini gösteren 
cam borular. 10.- E 1.- Y, Makine 

telden örme veya dokuma mensucat 
67.SO E 6.75 Y, Bakırdan maden ocak
ları 15.mbaları 87.5 E 8.75 Y, Bakır
dan maden ocakları nikel veya sair 
yaldızlı ve yahut oksitli 105.- E 
10.so Y, Maden ocakları lambaları 

( elekt'rik tertibatını havi olanlar) 
262.5 E 26.25 Y, Alilminyum boru ve 
aksam ve süzgeç levhaları Clktıaat Ve
kileti mUaaadcsiyle) 66.- E 6.60 Y, 
Fabrikalarda kullanılmak üzere mano
metre, voltmetre, gaz, elektrik ve su 
ölçmeğe mahsus ve saat tertibatını ha
vi ölçü iletlerl. (İktisat Vekileti mü -
saadesiyle) 0.40 L / 1 kg. E 0.04 L / 1 
kg. Y, buhar düdükleri 1.10 L/l kg. E 
0.11 L/l kg. Y, Mikroskop 150 L/ 100 
kg. E 15.- L/ 100 kg. Y, (İktisat Ve
kaleti müsaadesiyle) iplik ıayma alet
leri 2.5 L/1/ kg. E 0.25 L/ 1 kg. Y, 
Kilişe hanelerde ve metalografi labo
ratuvarlarında kullanılan hususi fotog
raf raproduskiyon cihazları ve film 
stüdyoları için sinema alrcı makinele
ri. 4.- L/ T/kg. E 0.40 L/1 kg, Y, 
Her nevi,otoklav 40.- L / 100 kg. E 
4.- L / 100 kg. Y, (İktisat Vekileti 
müsaadesiyle) Hararet, kesafet, rutu

bet ve ispirto derecelerini gösterir a
letler sadeleri, çerçevelileri (İktısat 

tohumluk dağıtılacak 

• 
teferrüatı olarak veya bunlara rapte -
dilmek üzere fonttan demir veya çe-

mısır üzerinde 
mücadeleye 

Vekôlet, 
yapanlarla 

ihtikôr 
• 

geçıyor 

B~ yll, mısır 

Ziraat Vekaletinden tebliğ edilmiş· 
tir: 

Elimizdeki ıon talunin rakamları
na nazaran memleketimizin 1938 mı· 
sır mahsulü buğday mahıulil için ol
duiu gibi geçen yıldan yüzde yirmi 
kadar fazladır. 

Bu umumi vaziyete rağmen mevzii 
kuraklıktan müteessir bazı mısır sa
halarında muhtekirlerin faaliyete ge
çerek mısır fiyatlarını yükseltmeğe 
kalkıttıkları anla§ılmı§tır. 

Ziraat Bankası her yıl olduğu gibi 
bu yıl da başka sahalardan nakil su· 
retiyle kuraklıktan mustarip sahada· 
ki köylülere yemeklik ve tohumluk 
vereceği gibi 2661 sayılı kanunun bi-

mahsulü iyidir! 
rinci maddesine iıtinaden 

gören veya dolu, ıel gibi afetlere uğ· 

rıyan yerlere ve çiftçilerine yemekli1' a 
ve tohumluk olarak ödUnç veya mal• 
olduğu fiyat üzerinden devlet elitı• 

de mevcut stoklardan iıtediklerl ki' 

dar buğday vermek de kabildir. .BIJ 
ıon yoldan istifade ihtiyacında bulu• 
nan mahallere ihtiyaçlarının miktarı 

ıorulmuıtur. Buna rağmen ihtikir h•• 
reketlerine cesaret edecek olanla' 

hakkında şiddetle takibat yapılma'' 
kararlaştırılmııtır. (a.a.) )or 

Gene Kızılay merkezinden bildiril
diğine göre: Osmancık kazaaının yu
karı Zeytinlik köyünde zuhur eden 
yangından zarar gören yurttaşlara 
1000 lira para yardımı ve 20 · çadır, 
630 takım erkek çamaşırı, 200 batta
niye, 110 yelek, 200 parça yatak kı
lıfa, aynı nisbetler dahilinde kadın ve 
çocuk çamaıırı gönderilmek suretiy
le yardım yapılmıştır. (a.a.) 
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Bir düzeltme 
Dilnkü sayımızda klering hesapları 

yazısında kredili ithalat için Cum
huriyet merkez bankasına verilmi~ o· 
lan taahhüt yekılnlarında, Macarısta· 
n'a ait rakamlarda bir tertip hatası 
olmuş ve yekunu gösteren 5?2,349 a
dedi yanlışlıkla 372,349 olaralC çıkmış
tır. Dilzeltiriz. 

lali)cac iki tayin 
Ödemi§ malmüdürü B. Reşit Seç· 

kin'in Burdur defterdarlığına, Bur
dur defterdarı B. Abdull&h Aktuğ'un 
Kırklareli defterdarlığına tayinleri 
yüksek tasdika iktiran etmi§tir. 

12 do~enlliğe yüz talip var 
Unlveraitenin muhtelif enstitü ve 

fakültelerine alınacak on iki doçent
lik için üniversiteye şimdiye kadar 
yüz müracaat yapılmıştır. Müracaat· 
çıların evrakı tasnif edilerek vazi
yetleri tetkik edilmektedir. 

Evrakı uygun görUlenler ilkteıri
nin ilk haftasında imtihana tabi tutu
lacaklardır. 

Ankara ve sandal 
Çubuk barajının büyük h:ı.vuzun

da artık sandal gezintisi yaparak 
deniz hasretinizi bir dereceye ka
dar tadil edebilirsiniz. Havuza ko
nulmuş olan birkaç sandal bir hayli 
rağbet buluyor ve hele pazar gün
leri, gezmek istiyenler arasında sı
ra beklemek yüzünden münakaşa
lar çıkt~ğı bile oluyor, 

Ancak, burada dikkatimize çar
pan bir nokta var: Küçük bir havuz
da sandalrn manası, birkaç yUz met
relik bir sah;ıcla çepçevre dolanmak
tan ziyade kürek çekmektir. Hal
buki Barajda kabul edilen şekille 
kDreği profesyonel sandalcılar çe
kiyor ve sandallara dolmuşa adam 
yükleniyor. 

Şu halde Ankara'nın kürek çek
me ihtiyacı bu usulle karşılanmış 

değildir. Mesela Bükreş'in bilyilk 
havuzlarındaki usulün kabul edil· 
mesi ne kadar daha iyi olurdu. Bu 
havuzlarda ancak iki veya üç kişi 
alacak küçük sandallardan kırk, el
li tane bulunur ve saat hesabiyle 
kiraya verilir. Sandalcı yoktur, her· 
kes kendisi kürek çeker. Kaza ol· 
duğu vaki değildir. Olsa bile sahil· 
den yetişilip_ kurtarılması bir dakl-

ka i§idir. Bu sayede bilhassa genç· 
/er kürek sporu yapmak, keyifleri
nin istediği gibi su üstunde dolaş· 
mak imk§nım bulur ve suyun haki· 
ki bir şekilde zevkini çıkarırlar. 

Y.N. 

Müzakereler 
insanlar arasında. hotbinlik de

receai arttıkça anla.ıma imkanları 
bir hayli azaldı. Senelerdenberi 
devletler araaında bitmez tüken
mez müzakereler yapıldığı halde 
ortada bulunan meseleleTden he
men hiç biri bir türlü halledileme
miıtir. Fakat müzakerelerin pek 
garip bir neticeaini de dünkü ga
zetede okumU§sunuzdur. Prag'· 
dan verilen bir ajanı telgrafı ıöy
le diyordu : 

"Çeklerle almanlar araaında 
müzakereler olmut ve ÜÇ kiti ya
ralanmıttır .,, 

Anı.an müzakerelerden vazae
çelim, pek tehlikeli bir teYe ben
ziyor. 

Hapisane binası 

lstanbul'da hapisane binasmm 
yıkılması meselesi yılan hikayesi
ne döndü, uzadıkça uzuyor ve ne
tice&İ bir türlü aeleımiyor. Şimdi 
latanbul aazeteleri iki kısma ay· 
rılmıtlar, kimi yıkılmumı, kimi 
de yıkılmamaaıru mütalea ederek 
biribirlerine hücUnı ediyorlar. 

Sonunda hapiaanenin yıkılıp yı
kılmıyacaimı bilmeyiz ama bu 
aiditle hapisane bina.aı yüzünden 
bazı dol'tluklarm yıkılmaar ihti· 
mali var. 

Saçma Jiatlan 
iki arkadat konUfuyorlardı ı 
- Ga&etelenle ıördılin mü, aaç-

ma fiyatları ırene ucuzlamıf. 
- Tabii ucuzlar, azizim. Dün

ya ajanaları fazla istihaalde biri
l>irleriyle yarıı ediyorlar l 

Kaza 

Çetme'de bir öğretmenin bo
iulmaaiyle neticelenen bir kaza 
olnnl§. Bir refikimiz, iki çocuiu· 
nu kurtarmıya çalqwken boiul· 
dutunu yazıyor, bir d.iieri ikıi to
rununu kurtarmak iaterken bo
iulmuıtur, diyor. ''iki babaınnı 
kurtannak isterken ... ,, diyerek da
ha ileri gideni var mı diye diier 
gaz.telere bakmaktan çekindik. 

iddialar 

Amerika'nm meflıur hafif sık
let boluörlerincleıı aenci Arma
troor ile beyaz Lu AmılMra çarpıt
tıİar. Maçtan evel zenci luumını 
nakavt suretiyle mağlup edeceği
ni, beyaz da rakibini aayı heaa
biyle yeneceiini iddia etmitlerdi. 
Netice her ikisini de tekzip etti. 
Lu Amber• on bet ravunt aonuncl& 
sayı beaabiyle yenilmittir. 

Kıaaa.dan hiMe: iddialarınızı 
kabiliyetinize ııöre heaaplayınız ! 

Dün şehrimizde hava kısmen bil' 
lutlu geçmiş, rüzgar şark şimalind-" 
ıaniyede en çok 8 metre kadar bı-1' 
esmiştir. 

GünUn en yüksek ısısı 29 derece O' 

larak kaydedilmittir. Yurtta h•~. 
Karadeniz kıyılariyle orta AnadohJff 
da bulutlu ve biraz hafif yağıtlı 

1 
cenubun doğu ku;mında açık, dile 
bölgelerinde kısmen bulutlu geçın1t 
tir. 

24 ıaat içindeki yağışların kare~; 
reye bıraktıkları su miktarı Yen~ f 
birde 16, Zonguluak'ta 5 kilogram ~ 
DUn Ulukıtlada epeyce bUyUk dO 
yağmı,tır. 

~ b .. ıgell' Rüzgarlar cenup ve dogu o ..-
rinde garptan, diğer bölgelerde u: 9 
miyetle timal istikametinden en Ç • 

metre hızla esınittir. Yurtta e~. >'~1 
aek ıadar Edirne'de 30, Kayserı de td' 
Adana' da 32, Antalya' da 34, tııııi et) 
35, Siirtte 36, Diyarbakırda 38 det 
olarak kaydedilmittir. 

1 
Ytti 
de 
liıt 
tca.b 
Yerı 
lllirı. 

le ti 
2 

l>ıla 
i tir 
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'ı>or 
~ 

hat 
tct ' 
lı . 
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k DIŞ POLiTiKA ' 

Çan-Kay-Şek söylüyor 

!DÜNYA HABERLERİ (ekoslovakya'yı 

Kantonlara 
ayırmak! 

~ihay harb ldö. .. .. .. . ının yı numu mu • 
.. ~ti~le Çin lideri Çan • Kay • Şek 
Yledıiı bir nutukta Çin milli müca • 

~ eleıinin bir ıenelik biWıçoauau yap-

Çin çeteleri, japonlara ağır 

zayiat verdiriyorlar 
t Ve harp vaziyetini izah etmİftİr. 

.. ,.. .: Kay· Şek tarafından eöylenen 
u 10zlerin dikkate layık olan bir nok· 

1
•. ıesrnit on üç ay içinde birçok 

• _kaybetmelerine rajmen, çinlile • 
. '_hıç ele tneyye olmamaları ve Çin'e 
Ilı birlik ve iıtiklil temin edecek 

llll neticeyi her zamankinden daha 
.. Yiik bir ümitle beklemeleridir. Çin 

• deri eliyor ki: 
"Japonlar, tehirleri uptetmelde 

oıımıı~ı, kuru topraklara eahip olabili
orlar. Ne seri ve kati bir zafer elde 

......,,_u. Ye, ne çinli1-i biribiri aleyhine a· 
. anchnmya, ne Çin milletinin. mi· 
Yabnı kn unya, ne de Çin'i ınıllet· 
llİleeinde itcal ettiti mnlddea dü· 

'llllllüftnı·ye 111Uvaffak olmutlardır. Ja• 
nı..., Yanctee uzunlufunda Vuban 

tiluunetinde ilerlemekle bir tusaia 
.. tecekleri muhakkakbr ·" 

Çan • Kay • Şek bundan ...... ;.. 
hezimetini temin edecek amilleri 

İzah ediyor ve çinlileri yazifeye ça· 
or: 

"Kalbi cenubu fUkide japon kıta· 
ıerieinde bulunan Çin milletinden 

angtee'nin qatı mecraaı boyunca 
te harbı yapmakta olan .. kerlerden, 

anlcin v• Şanghay'~ ~~~ 
erlerden ve ıimalde Çin malleti ıle 
· rlikte çarpıpnakta olan Çin'e .. dık 
er erkek ve her kadından japonlan 

ç etmelerini ve Çin serieini bir 
Phe haline getirmelerini iıtiyorum." 

On Ü5 ay nel, Japonya, ŞanahaJ"· 
küçük bir hidieeyİ bahane ederek 

in ile mücadeleye siriıtiii zaman, 
cu, yıprabcı ve maerafb bir ~

~_.......ıen sonra Çan • Kay • Şek'm 
ndieine bu yolda meydan okuyaca • 
nı elbette tahmin etmemİftİ. Çin li
rinin ietikbal haklmula ümitle dolu 

bu .özlerini birkaç gün evel ;.. 
kabinesi taraf'mclan verilen bir ka
kartdattıracak olureak Usalqark 

·yeti aydınlapmı olur. Japon ajan· 
m bildirdiiine göre, kabine birkaç 
n nel yapbfl bir içtimada "Japon-
'nm -.... ye maddeten tehlike 

- ....... IMdunclaiımu" ilin etmİf • 
• A,.... ........ c1a Uaponya'nm Çin'de 
lp~"'"--D•.. • • • 1 .. - L!-- :-a.:..-.- -
bir Mfa daha ilin edilmit baJunU. 
: Bu da "Çan • Kay • Şek rejimini 
• " etmek .öderiyle hulUa edil • 

100.000 Çin askeri 
Honan' da toplandı 

Yakında şiddetli bir muharebenin 
başhyacağı tahmin edilmektedir 

Şanıhay, 20 a.a. - Çin milliyetperver çetelerinin orta Çin'de-
ki faaliyeti ıittikçe fazlalatınaktadır. . . . . . 

Son günlerde, maki nalı ~üf~kle m~cehhez 300 kıf:!ık bı~ h Çın 
etMİ, Şanrhay civarındakı Çımçen J•~'!n tayy~e ra~~a . ına 
~ücum etmİf, bir miktar eair almıt ve bılahare tımal garbı ıatıka-
metine doiru çekilmittir. 
Diğer ~r Çin çetesi de, bir çarpıg

mayı müteakip, Şanghay'rn cenup pr
kisinde klin Çuança ve Vanhovyı if
gal etmittir. Şanghay ile Çuança ara
sındaki muharebe inkıtaa uğramıt ve 
muvasala kesilmiş bulunmaktadır. 

Çin çeteleri, Nankin • Şanghay de
mlryolu boyunca da fa~liyetlerin~ ~e
vam etmektedir. Son ıkı hafta ıçın· 
de, Şangbay ile Çançeu arasında, Çin 
milli çeteleri 1500 japon askerini öl
dürmUılerdir. 

Japonlar takviye kuvetleri 
görideriyorlar 

Hankov, 20 a.a. - Şekiai ajansın -
dan: 

Japonların Kiukiang • Nan§IJ\g de
miryolu boyunca yapmakta oldukları 
ileri hareketi tevkif edilmig olduğun
dan harekitın merkezi, hali hazırda 
Kiukiang'ın garbında kain Jufiang 
ıehri yakınına nakledilmiş bulunmak
tadır. Japonlar garba doğru acele tak
viye kıtutı göndermektedirler. Çin 
kuvetleri ise bu mıntakada tahaşşüt 
etmittir. Binaenaleyh yakında gid -
detli muharebeler vukuu beklenilmek
tedir. 

Çin kuvetleri, demiryolu boyunda 
ve Kiukiang'ın cenubunda kiin olan 
Şaho ve Nangpnpu adındaki mühim 
noktaları istirdat etmişlerdir. Çinli-
~erıu :iıuıunu. ucn"h" \: u~n:rı, nıc!iuuı 

Kullna iatuyonunun kain bulundu -
lu Luahanlu dağıdır. 

Japon kuvetlerl, Kiu.Jdanc istika

Almanya' da 

Mütekait ve mezun 
zabitler asker 
karii alacaklar 

Berlin, 20 a.a. - Alman ordusunun 
mütekait ve mezun zabitlerinin 20 ey· 
lül tarihine kadar Berlin polis mü • 
düriyetine müracaat ederek "askeri 
kart" larını almaları lbım gelmekte
dir. Generallerle yaşı 65 den yukarı 
olan zabitler, bu tedbirden müstesna 
tutulmuşlardır. Bu emirnameye itaat 
edilmemesi takdirinde para cezası a
lınacaktır. Emirname yalnız Bertin 
mmtakasma aittir. 

1000 metre 
irtifaında bir 
dağ kayıyor 

Romanya' da 

Tuna komisyonunun 
selahiyeline dair 
bir anlaıma oldu 

Bükreş, 20 a.a. - Rador ajanaı bil
diriyor: 

Sinaia'da İngiliz, fransız ve romen 
delegeleri huzuru ile, Tuna Avrupa 
komisyonunun selahiyetleri hakkın
da yeni bir anlaşma imzalanmıştır. 

Hariciye nezaretinin bu husustaki 
resmi tebliği diyor ki: 

Bu yeni anlaşma, Romanya'nın tam 
hükümranlığı ile artık kabili tecviz 
olmıyan eski muahedelor hükümleri
ni lağveylemektedir ve Romanya'nın 
haklı taleplerini tamamiyle isaf e~ • 
mektedir. Müzakereler esnasında, İn
giliz ve fransız delegeleri, romen nok
tai nazarına karşı tam bir anlayı§ zih
niyeti göstermişlerdir. Romanya'da 
Tuna Avrupa komisyonunu9 bugün
kü vaziyeti, Romanya'nın hükümran
lık hakları ve devamlı hayati menfa
atleri ile mübayenet halinde bulun
mıyan talepleri kabul etmittir. Bu 
yapıcı eser, Tuna mansaplarında en
ternasyonal işbirliğinin mesut bir un
surunu teşkil eylemektedir. Bu anlaş
manın aslı Romanya argivlerinde hıf
zedilecek ve Romanya, bunun musad
dak bir suretini İtalya hükümetine de 
bildirecektir. Anlaşma, ltalya'nrn il
tihakına açık bulundurulmuştur. 

Hariciye nazırı B. Komnen, gaze
tecileri kabul etmiş ve ezcümle de
miştir ki: 

"- Romanya'nın teşebbüsü ile top
lanan bu konferansın tam bir muvaf
fakiyetle neticelenmiş bulunmasından 
dolayı pek ziyade memnunum. Bun
dan alman netice, tarihi bir kıymeti 
haizdir. Romen milleti, tam Uç nesil, 
bu rejime varmak için çalrfmıştır. 

Fransız ve ingiliz heyetlerinin bu hu
susta gösterdikleri hüsnüniyeti ayrı· 
ca tebarüz ettirmek ~sterim. 1talya'da 
çok sempatik bir hattı hareket takip 
etmiştir. Anlaşmanın kendisine bil: 
dir ilmesi üzerine italyan hükümetı· 
n1n bu anıaşmay-4 füUmk cdccctınden 
emin bulunuyorum. 

Runslman'm ,buldulu . 
yeni plan budur! 

Prag, 20 a.a. - lyi haber alan mah
fillerde söylendiğine göre Lord Run· 
siman, sildet almanları meselesinin e
tüdünü esas hatları üzerinde bitirmiş· 
tir ve bu meseleye bulduğu hal planı 
ile müdahaleye hazırdır. Bu plan, fi. 
liyatta südet alınanlarının bütUn ta
leplerini isaf eylemektedir. Lord 
Rünsiman söylendiğine göre, Çekos
lovakya'yı kantonlara ayırarak yeni
den organize etmek ve İsviçre siste· 
mi bir devlet vücuda getirmek niye. 
tindcdir. 

Siideılerle çekoılovaklar 
ara&ında bir hadiıe 

prag, 20 a.a. - Çeteka ajansı, Çe
koalovaklardan bir takım sarhotlarm 
Şomutov'da bir arbede çıkarmıı ol -
duklarını bildirmektedir. Sarhoflar, 
milliyeti alman ve fakat Çekoelovak 
tebaasından olan Fiıer iaminde biri
ne hUcum etmitler, üzerindeki südet 
alıimetini koparıp atmışlar ve kendi· 
sini dövmüılerdir. 
Aynı sarho1lar, biraz ileride Şuter 

adında birinin otpmobilinin camlarını 
kırmı§lardır. Bunun üzerine Şuter o
tomobilinden çıkarak aarhotlardan 
birini dövmiş ve ağır ıurette yarala
mı§tır. 

Sarhotlarla Şuter aleyhinde bir an
ket açılmııtır. 

. Viyana' da tevkif 
edilen ingiliz 

konsolosluk memuru 
' 

Hudut harici 
sevkedildi 

Londra. 20 a. L - İngiliz diplo • 
malik mahfilleri, yüzbatı Henderik' e 
laırtı Unat olmam cuulluk ausu bak
.imada ..... türlü tJlinle IMdamnakbm 

Türk ordusu bugün 

Edirne'ye giriyor 
SON POSTA'da B. MulliHia 

Biraen bu bqhkla yazdıiı bq,-.. 
zıamda hulasaten tunlan aöylemek
tedir: 

''Türk ordusu bugün Edim..,.. ıi
riyor. Bu auretle, ollDılmiı tarihinin 
hemen hemen bütün devirı.rinde 

daima mühim bir .-.ı IDMl•il ,.._ 
ya kale rolünü Oynamıf, fakat 918 
denberi tür:k askerini görmiJe haa
ı et kalmıı olan Edirne, yeniden 
türk aakerini sörecek ve 918 elen 
eonra iki defa da teeaaüa ed• Bllil
kan aulhunun aon t.ahdid premipi de 
ortadan kalkmıt bulunac.akt•." 

B. Muhittin Birgen bundan IODl"a 

Trakya'da vücuda getirilen aaJTİ 
aakeri mıntakalarm bir hula.. Te 
tarihçesini yaptıktan sonra aözlai • 
ne §Öyle devam etmektedir ;.. 

''İfte, yirmi aeneltk bir fuılaclua 
aonra, bugün baıta auzıkaaiyle Ye 

en önde bayrağiyle, tiirk onluunım 
tekrar Edirne'ye pip bütiin huc:lm 
boyunu tutuıu bu eon anlepnanm • 
Hridir. 

Artık Bul&'ariatan'la Yunaniat.n 
aruında fÜphe n emniy.aidıik 
kalmamıttır; artık Türkiye M91is, 
Arda ve Tunca huduttan b•kımm • 
dan ıu veya bu tarada bir beaap • • 
bibi olmıya lüzum görmüyor; niıba
yet, Bulgarietan da Ded .. iaç hak -
kmda ıu veya bu iddiayı muhafaza 
etmek fikrinden vaz geçmi,ür. 8-
dan böyle bu üç devlet, biribirl..-
doet ol.arak bakıyorlar ve ietikbalde
ki eiyaaetlerinin de bu ruh içiDde 
inkitaf edeceiine Jc.a.,..t aetıiau:ııit 
bulunuyorlar. 

Yıirmi aene evel böyle bir Yaz.İy9t· 
ten bahsedilse hayal zannedilinli. 
Bugün bu hayal bir hakikat oimut
tur. Dünyanm ne kadar aüratle dön
düğünü bir kere de bu delil ile aö -
rebiliriz !" 

TOPLU GOROŞ LAZIM 
KURUN'd& B. Aaım Ua yukanki 

batbiı taııyan bqmakaleainde •· 
cümle §Öyle diyor : 

" - Arkadqlarmuzdan birinin 
müstear bir imza ile netrettiii bir 
bapn•kalede umumi h•pieaae bm.. 
N J..kkmda fU aöııı:lerini oJrudalu 

Ltııeildec!lir •• Neden? Çünkü Çan • Kay· 
memleketinin ietiklilini korumM 

· ,_ bir Çin vatanpeneidir. Ve 
.. yle olduiu için de memleketinin ıJa

:ra'ya alet olmuma muvafakat et
· ,tir. Bu sebeple kuvetli J.pon-

metinde ıimale dofru çekilmektedir· Meblko, 20 a.a. - Jaliako hUkO • 
ler. Japonlar, orada alelacele tahkl • meti dahilinde kliJı Guadaljara'dan 
mat vilcuda ıetirmektedirler. Mabat· <Sfrenildiğine eöre, Kolotlan baaba· 
lan her ne pabuma olursa olıun bu .. ndan bin metre lrtifaında bir dağın 
mevzii muhafaza etmektir. • kayması hakkında telit uyandırıcı 

Yeni anlapna. romen mahkemeleri· 
nln Jcua hakkını tanımakta ve Tuna 
maneapları ile Bnala • Sylina denb 
mmtaıkumda romen mMam1arına tek· 
nilı: inpat yapmayı temin eylemekte
dir. Anlaşmada ayrıca memurlar, fe· 
nerler bütçesi ve daha sair husuaat 
hakkında yeni hükümler vardır. 

Bir bina ki~ ...... istimp ......-. hılaıt Viyw'da tn • - . . . . 
kif .mı.. Wr iqiliz komoloeluk aja • k~ miittefik ..• ~ aanat .._.. ki~ 

• t _.Jıı!ı_ b c1oz-.. la .. aanatk&rm eliDdea çıklıtma kim-mna •na - u aaçun .~ .. o • 
nuyacaimı biJdinnekteclir. ae bilmiyor... Tarihi bir batlra, .._ 

Alman g~telerinin yazdıkları kat ~u batıranın deier~ ne old~. 

'nın bütün hiddet ve fiddetini iberİ· 
~tmit bulunuyor. Japon kabi • 
ı: 

- Çan • Kay • Şek imha edilmeli, 
Diyor. Hakikatte imha edilmek i .. 
·1ea f9Y, Çan • Kay • Şek deiil, 
·Kay. Şek'in temsil ettiii mef. ... . . 

Japonya buna muvaffak olacak ım? 
~ya, on üç aydan beri, ukeri ... 

ela hangi gayeyi ietihdaf etmit .. 
VÜfak ohnuttur. ŞaqJıay'ı İfpl 
. f· Nankin'i almq. Hankea üze. 
Yapbğı taarruz munffakiyetle 

·tal ediyor. Yarın bu tehri de itıal 
Fakat on üç ay eTelieine na• 

nihai gayesinden daha uzakta 
'Uluyor. Çan • Kay • Şek : 
- Japonlar, tehirleri zapt~ 

kuru topnklara lllhİP olabili· 
o ...... 

l>ediii zaman, bu hakikate ifANt 
le ietemiıtir. 

A. Ş. ESMER 

İzmir ma,ıar1na 
iıtirak edecek 

Ankara muhlelili 
llö/ge Futbol Ajanlığından : 

1 - Görül 1°· üzerine lik he· et• en uzwn 
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~ bölge merkezinde toplanacaktıc. 
ılı:-~ . • .. n .. 
t&b·-'":çl~rına ait bwıu•t te~ıt o •-· 

ı.t edıleceğinden üyelerın muay • 
trı -- • • t . .--tte toplantıya gelmelerının e· 
c·~~ kulüp başkanların.dan eJıemiyet-
2 ıca olunur. • 

1 
- lzmir fuvarı milnasebetıyle ya· 

1 
acak bö"l ·1· ::-.bakaları.na t • ge temsı ı m..--
ırlJc edecek Ankara muhtelit takı-

r lradroeu aıpağıda adları yuıh 
l>orculardan tefekkUl edecektir. 
a~efer, SalAhattin, Enver, Nuri, Ni· 
tt' G~i, Keşfi, Haean. Abdill,. Nus· 
~ A.lı Riza. Basri, Fethi, Fahrı, Ali, 

di, Fethi lskender Zeki ... 3 • • 
aft - Bu sporcuların ikiter fo~l • 
~ lrı ve müsabaka Jisanslarıyle 
·8-g3g pazartesi gUn.U saat 15,30 da 
Lg, rnerkczinde bulundurulmaları 
hap bafkanlarından rica olunur. 

Dört binden fazla yaralı japon u- haberler alınmıştır. Bu kayma hldi
keri Yangtae nehri boyunca karaya eeıi, günlerce süren ve yer altından 
çıkarılmıg olması keyfiyeti japonla • gelen gürültülerden sonra vukua gel
rın bu mıntakada uframlf oldukları mittir. Kuabanın etrafındaki bütün 
zayiatın ehemiyetini i•pat eder. mmtakada kayalar parçalanmıı ve 

Yangtle nehrinin ıimal sahil.ind.e Guad~ljara yolunu kapatmıttır. ~ele: 
vaziyet çinlilerin lehine olarak ınkı- fat ~kt~rı ve baaa~atın ehemıyetı 

f etmektedir. Çünkü çinlilet' Huang- turıh edılmemektedır. 
ta Anh ., • mei'n.in ,arkında ve vı nın g~-
bında kiin Taihu ve Susung ıehır· 
lerini istirdat etmiglerdir. Huangmei 
civarında kalmıt olan japon müfreze
si ihata edilmlt olup akıbeti Umitıis· 
dir. Japonlar, Yangtae nehrinin gi~l 
sahili boyunca garp isti.kametinde ı· 
lerlemek ümidini tamamiyle tcrlı:et • 
memit olmakla beraber tufyanlar yil· 
sünden bu mıntakada hldis olan va
ziyet dolayı•iyle pek fula ileriye gi· 
deceklerini sannetmemektedirler. 

Hankoılun derhal .apıı 
mümkün değil 

Şanghay 2o LL - Japonlar Yan
gtse vadisinde kiin Hanko'~a~i Çin 

ildafaa hatlarını yarmak ıçın yap· 
m • d" 
mıt oldukları teşebbüslerın tema ı ~-
der iflkı dolayısiyle japo~ .mah~~ı • 
linde bilyllk bir endige hükiim ıur -
mektedir. Japonlar, bu vadi.de Kiuk!· 
ang mmtakuında mütemadıyen mag-
lQbiyete uğramaktadırlar .. 

J ponlarm hali hazırda ıcra etmek· 
te :1dulı:ları harekitın Çin mildafaa 
hatlarının zayıf noktalarını keıfe ma· 
tuf olduiu zannolunmaktadır. BUytlk 
mikyuta bir taarruz harekltı icrası· 

·m1cın haaıl olmadan evel japon 
na ı ~-ı-ı dilme-
kıtaatının fevkalide aanye e 
ıi lbım gelmekte olduğuna itt~f~ 
vardır. Bizzat japonlar, en erkenı b!· 
• • tegrin ortasından evel Hankov • 

rıncı k b 1 
tı muhtemel olmadığını a u un .zap 

etmektedirler. 

ı 00 bin Çin mkeri '°.Pla~dı 
T kyo 20 a.a. - Yit% bın Çın as

k .°in Honan'ın timalinde toplan· 
~ olduğunu bildiren japon rapor· 
larına gare, Putov mıntakaeında sarı 
nehir uhlllerl boyunda pek yakında 
bilyilk bir muharebe vukua gelecek· 

tir. 
Çin'e karıı takip edilecek 

ıiymeı 

Marsilya dok 
amelesinin grevi 

Marsilya, 20 a.a. - Dok amelesi, 
saat ı 7 de umumi bir meclis halinde 
toplanmıglar ve dün mesai nezaretin· 
de aktedilmif olan konferansın mil -
zakeratı hakkında verilen malQmat 
'" inhatı dinlemitlerdir. 

Dolı: amelesi, grev hareketinden e
vci dermeyan edilmiı olan ,artlar da
hilinde, yani fazla mesai aaatlerinde, 
geceleri ve pazarları çahpnak prtla· 
riyle yeniden ite baflamağa dair olan 
teklifi dinlemitlerdir. 

Bunu müteakip pazarları ve gece
leri greve devam husu•wıda bir ka· 
rar vermeğe davet edilen hazırun, he
men hemen ittifak ile evelki hattı ha· 
reketlerinde sebat etmeğe karar ver
miılerdir. 

10000 
altında 

ev su 
kaldı 

Tokyo, 20 a.a. - Altı hafta içinde 
üçüncü defa olarak ıiddetle yağan 
yağmurlar neticesinde Kobe'de on 
bin ev su altında kalmıf aynı zaman· 
da Kobc ile Şinamoseki arasındaki 

demiryolu münakalltı kesilmittir. 

tiyle nefir ve ilin etmesi içln hilkU
meti ııkııtırmaktadır. Aynı mahafil, 
hUkUmetin bu baptaki projelerinin 
neıredilmesinin ecnebilerin ve bil • 
hana lngiltere'nin Japonyanm ni -
yetleri hakkındaki endigelerini izale 
edeceği miltalasında bulunmaktadır. 

Anlaşma komisyona dahil her 
devlete ve komisyona bilahare kabul 
edilecek olan devletlere açıktır.,, 

Filistin' de 
• 

kanlı 
çarpışmalar 
Kudüs, 20 a.a. - Filistindeki tet • 

hişçiler, hücumlarına seri halinde de· 
vam etmektedir. 

Bu sabah, Hebron'da sistematik bir 
aurette müteaddit hadiseler vukua 
gelmiıtir. Büyük bir çete, bu sabah 
şehre girmiş, Barkley bankasının 

Hcbron şubesine hücum etmi§ ve mu
hafızların ailihlarını almıt ve binaya 
atef vermiştir. Bina tamamiyle yan -
mıttır. Çete, postaneyi de yakmıftır. 
Hebron'a gitmekte olan zırhlı bir po
lis otomobili de hücuma uğramıı. to· 
för ölmUş, otomobil tahrip olunmuf· 
tur. 

Hebron civarında çeteler ile mun· 
tazam kıtalar arasında tiddetli bir 
çarpışma baglamıştır. Seksen zırhlı 
otomobil ile birkaç tayyarenin de İ§· 
tirak ettiği çarpışma, öğle üstü hali 
devam eylemekte idi. 

Kudüs'ten Hebron'a mühim miktar
da imdat kuvetleri gönderilmiştir. 

Gönüllüler meselesi için 
Franko'nun cevabı 

Londra, 20 a.a. - General Franko
nun gönüllülerin geri çağrılması hak· 
kındaki İngiliz plinına vermit oldu· 
ğu cevap metninin yarın akpm bura· 
ya gelmesi beklenmektedir. Bu tak· 
dirde bu metin pazartui gazetelerin· 
de intipr edecektir. Şimdiki halde 
metnin muhteviyatı hakkında hiç bir 
fCY söylenmemektedir. Tokyo, 20 a.a. _ Ortada dolapn blr 

iaya göre, tktmadi mahafil, geçen· 
ryd bet nasırm aktetmlt oldukları 
b': i~tima eanasında ç1n:e ~ı itti· 
hu edilmit olan yenı 11yaıctı etra • 

Bazı haberlere göre pllnlar komi• 
yonu yakında Japonya, Mançuko ve 
Çin arumdaki meaai birliğinin dört 
senelik bir pltnmı netredecektir. Bu 
plin Çin'e kartı takip edilecek siya· 
setin mütemmim icrasından olacaktır. 

Lord Plimut, pazartesi günU Lon
dra'ya dönecek ve resmi makamat ile 
temas edecek ve karışmazlık komitesi 
basiyle görüşecektir. 

Berlin, 20 L a. - lngiltere'nin Vıi- nu kimae anlamıyor ... Mımarlar müt
yana konsolosluğu memurlanndan tefikan yıkdam, diyor. 
yllzbaıı Henderik'in tevkifini ve bu • Halbuki bütün mimarlarm miltte
giln hudut harici edilme.ini, alman ga- fikan yıkılmasına karar TWdllde
ı:etelerl, çok vahtm bir hldiae olarak rinclen baheeden b1i aözler Wr S&H
gcs.termektedir. tede nep-edilirken diğer tarafta a• 

Berliner Bönen Zcitung ezıc:Umle ne mimar olan Sedat Çetİnt&f nmin-
diyor ki: de bir adam diier bir &'azetecle bu 

., Bu vaka, her tUrlU mektup ve binanın sanat bakanmdan kıymetini 
gayri mektup kanunlara kartı yapıl· anlatmak İçin tabir bulamıyor: 11Ha
mıı bilyilk bir cilrilmdUr. Alman ara • pilane denilen bu lbrahim Pqa ea. 
zisinde bu auretle meydana çıknlmış rayını yıkmak T opkapı aaraymı 
olan bu tarzdaki faaliyeti, çok ciddi o- yıkmaktan daha ha.fif bir NÇ ola
larak telikki etmekteyiz. Memurluk • maz.'' diye feryat ediyor . 
tan caaueluğa geçen bu adamı Alman- Hapiaaneyi yıkmak bütün mey
ya yalnız hudut haricine çıkarmakla dan boyunca uzanan lbrahim Pqa 
ihtiyatlı ve asU bir surette hareket et • aaraymm hepsini birden yıkmak de
mektedir. mek olduiunu aala hatırlarına aet.ir-

Ka raden i z1 de 

Sovyetlerin deniz 
manevralar1 

Sivastopol, 20 a.a. - Tu ajanıı bil
diriyor: 

Karadeniz filosunun taktik ekzer
sizleri nihayete ermiştir. Bu talimle
re, "Pırla komünü,, zırhlısı, kruva • 
zörler, torpltolar, denizaltı gemileri, 
deniz tayyareleri ve daha diğer sefi
neler ittirlk etmiştir. Karadeniz fi -
loau bahriyelileri ile komutanları, 
kendilerine verilen muhtelif güç va
zifeleri çok mükemmel bapnnıılar • 
dır. 

Bir haflahk lhra<al wıılyetl 
Geçen hafta içinde, muhtelif mem

leketlere, latanbul limanı vuıtuiyle 
mühim miktarda ham madde ihracatı 
yapdmııtır. 

Bu meyanda Almanya'ya 5758 lira· 
lık razmol, 12,000 liralık barsak, 5820 
liralık kepek, Fran•a'ya 3170 liralık, 
lsveç'e 7484 liralık ham afyon, ltalya
ya 5610 kuzu derisi gönderilmittir. 

Bu hafta, fındık aatııı olmamıı, ce
viz ihracatı da vuku bulmamıgtr. Fın
dık ve ceviz ihracatı yoktur. lıtaıı
bul'da 9 ton iç, 10 ton kabuklu fındık 
stoku kalmııtır. 

miyorlar. Sonra lbrabim Pqa eara
yı denilen bu binayı tek bqma bir 
eser gibi göriiyorlar; bu earaym 
Sultanahmet meydaniyle, ba mey-
danı ihata eden difer türil eaerleri 
ile olan tarihi münuebetini dütün
miye lüzum görmüyorlar. Hakikat 
halde iae SultanahDMtt me)'danmı 
çerçeveliyen mimari türk eeerleri 
bu meydanla birlikte bir küldür. 
Meydanla beraber bu ç~venin 
herbanci bir köteaine dokunurken 
çok dikkat ve itina ile hareket et· 
mek aerektir.,, 

Eğitmen kursları 
Edirne'deki köy eğitmen kursunu 

tetkik etmek üzere Edirne'ye giden 
Maarif Vekaleti ilk tedrisat ıubesi mü 
dürlerinden B. Hıfzırrahman Ratit 
lstanbul'a dönmüştür. Birkaç güne 
kadar Ankara'ya gelecektir. Memle
ketimizde mevcut 32 vilayette 11 köy 
eğitmen kursu vardır. Bu kurslardan 
elde edilen neticeler çok faydalı ol
duğundan Maarif Vekaleti bu sene 
bunların sayısını arttırmağa karar 
vermiştir. Bundan bafka anUmilzde· 
ki ders yılı batında Edirne'de bir köy 
muallim mektebi açılacaktır. Bu ye
ni mekteple Eakitehir ve lzmir'deki 
mektepler de dahil olduğu halde 
memleketimizde Uç kay muallim mek· 
tebi açtlmıı olacaktır. Mamafih Maa
rif Veklleti, muallim ihtlyacmı kar· 
gılamık üzere bu mektepleri çoğalt· 
mak fikrindedir. 



-4-
ULUS 

Gayrimübadil lılerinin tasfiyesi 
Kanunun tatbik şeklini gösteren 

neşrolundu talimatname 

Ölü gözü, canlı göz 

yerini tutar mı ! 
Ga>:imübadi_I itlerinin tasfiyeıi hakkındaki kanun (iyihaıının 

~e _tekıld~ ~tbı~ ~dilecejini göıteren talimatname vekiller heye
tının tasd1kıne 1ktıran etmit ve reımi gazete ile de neırolunmuı
tur. 

İki ômônın gözleri 

değiştirilerek açıldı 
Bu mühim kararnameyi aynen dcr

ccdiyoruz: 

Madde 1 - 1217 numaralı kanuna 
tevfikan 29-12-1934 tarihli ve ı 799 nu
maralı kararname ile tetkil edilmiş o
lan gayrimübadiller komisyoniyle 
Temyiz komisyonu mülgadır. Komis
yonda mevcut bilumum evrak, defter, 
kayıtlar ve saire Maliye Vckilctince 
seçilecek bir heyete devrolunur. Bu 
heyet, 3523 numaralı kanun mucibin
ce yapılacak tasfiye itile iştigal et
mek üzere vücuda getirilecek olan tas 
fiye bürosunun teıkiline kadar ihzari 
mahiyette itleri görecektir. 

nin tayin ettiği müddet zarfında mü
raacat veıikalarını tevdi etmiş oldu
ğu halde mülga gayrimübadillcr ko
misyonunca mallarına henüz kıymet 
takdir edilmemiş olan kimseler tak
diri kıymet için kendilerinden iste • 
nccek §eyleri 3523 numaralı kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren 3 ay zar
fında vereceklerdir. Aksi takdirde bu 
husustaki hakları sakıt olacaktır. Mü
racaata müteallik ihtilafların halli 
Devlet ŞQrasına aittir. 

Amerika'da iki imanın gözleri açıl

mıştır. Fakat öyle ameliyatla filin de

ğil. Vakıa ameliyat yapılmamış değil, 
fakat asıl gözlerin yerine bir ölünün 
gözü takılmak suretiyle .•. San Fran • 

sisko şehrinde doksanlık bir kadın öl

dükten sonra ilmi tetkikat yapılsın 

diye cesedini trb akademisine bahşet
miştir. 

Madde 2 - Zikrolunan kanunda 
yazılı tasfiye muamelesini ifa etmek 
üzere Maliye Vekilctince (tasfiye 
büroıu) tcıkil edilecektir. Bu büro 
lıtanbul defterdarlığının murakabe 
ve nezareti altında olmak üzere tasfi
ye i'inin icap ettirdiği muamele ve 
muhabereleri resen ifaya mezun ola
caktır. 

Madde 3 - 12 nisan 1938 tarihli ve 
1217 numaralı kanun ile 22-3-1934 ta
rihli ve 2/252 numaralı kararname 
mucibince hükümetin mülkiyetine ge· 
çen yunanlı, (firari) etabli malların
dan mülga gayrimübadiller komisyo
nunca ve bu malların bulundukları 
mahal maliye dairelerince komisyon 
namına henüz aatılmamıı olanları ha
zinenin Emlik Bankasındaki istirik 
hi11eıine mukabil Emlik Bankasına 
devrolunur. Devir muameleıi; eaaıen 
hazine elinde ve emrinde olan gayri
menkullerin mezkar bankaya devri i
çin maliye vekaletince tanzim lulm
mıı olan talimatname daireıinde ya
pılır. 

Madde 8 - Kıymet takdiri, mevcut 
talimatname dahilinde defterdar ve
ya tevkil edeceği zat ile arazi tahak
kuk memurluğunda bulunmuş olanlar 
arasından İstanbul defterdarlığınca 
seçilecek bir azadan veya tapu mü -
düründen müteşekkil bir komisyon 
tarafından yapılır. Komisyonun tak -
dir edeceği kıymetlerden (15000) li
raya kadar olanları doğrudan doğru
ya (15000) liradan fazla olanları ve
kaletin tasdikiyle katilcşir. Bu heye
te defterdar veya tevkil edeceği zat 
riyaset eder. 

Kadın ölmüş, Çok dirayetli bir cer

rah kadının gözlerini çıkararak, biri

sini ama bir rahibe, ötekini de bir mı

zıkacıya aşılamış. Mucize kabilinden 
muvaffak olmuştur. 

Her halde bu doksanlk ihtiyar göz
lük filan kullanmıyormuş. Yaşayanla
rın eksilen azalarını ölülerden tamam
lamak zamanı geldi demektir. 

de yazılı mahalden alabilir. Beyan -
name muhteviyatının meşru ve müs
bet bir mazerete müstenit müracaat 
ve talep üzerine nakil ücreti alaka • 
dara ait olmak üzere sahibinin bu -
lunduğu mahalle gönderilmesi caiz -
dir. 

Bankaya devredilecek mallar üze
rinde tekevvün etmiı davalar varsa 
bankaca takip olunur. Devredilecek 
malların dosyaları bankaya verilir. 

Madde 4 - Vergi, tapu kaydı ta· 

kibatı, yangın sahalarında bulunmak 
veya uir ıebeplerden dolayı mahal -
linde tetkikatı icap ettiren bu suretle 
dosyalarının bankaya devri mümkün 
olmtyan emvali gayrimenkuleye ait 
dosyalar defterdarlık, milli emllk i
daresine devredilerek bu gibilere ait 
tahkikat, tetkikat defterdarlıkça icra 
ve d09yaların ihtiva ettiği gayrimen
kuller .üzerinde tehaddüs etmiı ve e
decek davalar da muhakemat müdür
lüğünce deruhte ve takip olunur. 

Takdiri kı~ı meıeleıi 
Madde S - Gayrimübadillere ait 

takdiri kıymet dosyaları 3523 numa
ralı kanun mucibince yapılacak tasfi
ye neticesine kadar tasfiye bUroıunda 
kalacaktır. 

Madde 6 - 11-10-1934 tarihli ve 
2/1409 numaralı kararnamenin tayin 
ettiii mUddet zarfında taurruf vesi· 
kalarını tevdi etmek suretiyle takdiri 
kıymet talebinde bulunmamıı olan 
kimıelere ait ve mülga muhtelit mü
badele komiıyonundan müdevver doı
yalar ile mülga gayrimUbadiller ko
miıyonunda mevcut ve muameleleri 
bitmiJ olan aatıı dosyaları tasfiye ıo
nuna intizar edilmeksizin lstanbul 
defterdarlığı milli emlak idaresinde 
hurrlanacak (huıuıt bir doıya) ya 
nakledilir. 

Madde 7 - Zikrolunan kararname-

Madde 9 - Temyiz komisyonunda 
mevcut evraktan henüz karara bağlan 
mamıı olanları millt emlak idaresince 
tetkik edilerek vekalet makamının 
tasvibiyle karara bağlanır. I sıihlak mazbataları üzerine 

yapılacak muamele Madde 10 - Mülga gayrimübadil
ler takdiri kıymet komisyonunca tem
liklerin kaydedilmediği devreye ait 
temlikleri tesbit etmek üzere tasfiye 
bürosu icap eden tedbirleri alacak -
tır. 

Bonolanrı değifıirUmeıi 

Madde 11 - Gayrimübadillcr bo -
nosunu hamil olanlar bonoların behe
rinin ıerisiyle sıra numarasını, kıy
metini ayrı ayrı gösteren ve mukabili 
hazine tahvilini nereden yani hangi 
vilayet veya kaza malaandığından ala
cağını ve sarih adresini ve isim ve 
ıoy adlarını ihtiva eden bir beyanna
meyi bonolar ile birlikte bulunduğu 
mahallin en büyük malmemuruna ve
receklerdir. 

Bu beyanname, Ankara, İstanbul, 
İzmir'd• gaaet.ı...ı. - .. ,,.,..__ ... ua. • 
yet ve kazalar memurlarmca belediye
ler vuıtulyle yapılacak ilin tarihin
den itibaren nihayet bir ay içinde ve
rilmiş olacaktır. Bu müracaatlar üze
rine en büyüle malmemuru bono ha
miline müracaatı tevsik için resmi 
mühür ve imzalı birer vesika verecek-
tir. 

Madde 12 - Mahalli maliye daire
leri bu beyannameler muhteviyatını 

ve eıbabını gösterir bir cetvelini tan
zim ederek ilin tarihini takip eden a
yın hitamından nihayet ıs gün sonra 
ve kıymetli olarak bilihare tebliğ e
dilecek mercie göndereceklerdir. 

Madde 13 - llln tarihinden itiba
ren bir ay zarfında bulundukları ma
halde beyanname vermemiı olan kim
seler tahvillerini kanunun tayin etti
ği müddetin inkızaıından evvel mü -
racaat etmek prtiyle ancak İstanbul 
Defterdarlığı malsandığından alabi -
lirler. 

Bu müracaat da lıtanbul Defter -
darlığına beyanname verilmek ıurc -
tiyle yapılır. 

Madde 14 - Bir beyanname sahibi 
hazine tahvilini ancak beyannameıin-

Madde 15 - 3523 numaralı kanu • 
nun birinci maddesi mucibince istih
kak bakiyelerine ve istihkakın hiç a
lınmamış olması halinde aslına muka
bil istihkak sahiplerine verilecek % 
10 larla temellük edenlere gerek ba
kiyeye ve gerek aslına mukabil öde
necek % S nisbetinde verilecek hazi
ne tahvilleri aşağıdaki esaslar daire
sinde verilir. 

A) Alınmış ve alınacak istihkak 

mazbataları mukabilinde tahvilat al • 

mak üzere kanunun neşri tarihinden 

itibaren bir sene içinde tasfiye büro

suna veya mahallin en büyük malme

muruna sahibin isim ve soy adı ile 

sarih adresini muhtevi arzuhalle mü

racaat olunur. Mahalli malmemurları 
bu nıura~.,. •• wa' .... ..---.&.---. ~ 
hiplerine ta.dikli müracaat vesikuı 
verir ve arzuhal ile mazbataları ve 
müstenidatınr kıymetli olarak ıs gün 
içinde tasfiye bürosuna gönderirler. 

Gayrimübadillerin bu şekilde mü -
racaatları lüzumu Ankara, İstanbul, 
lzmir'de gazetelerle ilan edilmekle 
beraber bilumum defterdar ve malmü
dürlüklerince belediyeler marifetiyle 
ilan ettirilecektir. 

B) İstihkak sahipleri veya mazba
ta satın alanlar kayıtlarda gorunen 
miktardan başkaca temlik edilen mik
tar olup olmadığını ve miktarını ve 
temlik muamelesinin hangi noterde 
yapıldığını ve hilifının sübutu halin
de cezai mesuliyct kabul ettiğini ve 
tahakkuk eden miktar üzerinden ha
zine tahvilini nereden almak istedi
ğini mübeyyin olmak üzere arzuhali
ne bir de beyanname bağlıyacaktır. 

Madde 16 - Beyannamelerde tah
vilin alınacağı mahal tayin edilmit ol 
duğu halde sonradan bir mazeret do
liyısiyle diğer bir mahalden alınma
sına lüzum görüldüğü takdirde 14 ün
cü maddedeki şerait dahilinde nakli 
caizdir. 

Çocuk ilôvemizdeki RADYO 

Bilmecemizi çözüp 
hediye kazananlar 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı • 
12.30 

plik neıriyatı - 12.SO Plakla tıirk 
ve halk prkıları - 13.15 Ajana ha 

Ak§C'm Nqriyatı : 
Birer büyük bloknot 
kazananlar: 

İıparta Karaağaç mahallesi Par
~ak~ız ıokaiı Nazif Toptepe, Ankara ge
d1klı erbaı okulundan No: 11S Muıtafa 
Yıldırım, Adapazarı Kurtuluş mahalleıi 
Yıldız sokaıı:ı No: 19 Faruk Şenkaya, U
şakta foto Kbım yanında İbrahim öz. 
•!~· Bafra belediyesi muhtarlık iıleri ve
kı.~ı or~ okul.lu Şakir Karahan, İzmir 
Gundoıı;du Alı Çetinkaya Bulvarı No: 31 
de ~eyhan Özler, Bafra orta okul tale
be_!'ınd~n .. Tur1!_an Doiu, Elbıi emniyet 
~u~ur:unun oalu İımet Tozün, Ankara 
bırıncı orta okul Necati Ataol Konya 
Hikmet Özgener, Hayrabolu Salihattin 
Tunçer, Ankara Hacettepesi Ilıca ıokak 
No: 44 de Yiıcel Sayan. 

Altan, Kozan orta okulunda M ellhat 
Dora, Konya hara direktörü B. Kadrinin 
oğlu İhaan Ureten, Pozantı ilk okulu 11-
nıf S de Talit Terin. 

Birer küçük albüm kazananlar: 
Ankara Baklacı mahallesi Uysal ıokak 

No. da 7 Suat Kurtuluş, Ankara birinci 
orta okul 1449 Bedia Güner, Afyon ka
rahisar inhisar müdürünün oilu Cemal 
Erdem, Çankırı orta okulu sınıf 2 B. 
Mehmet Güneyçal, Zonguldak Ayten pa
zarı M. Ayten, Bolvadın ekmekçi Meh
met oglu Bekir Göktürk. Ankara Necati 
ilk okulu 94S Recai Sakarya, Adapazarı 
İhaan heri, Ankara ticaret lisesi 315 Sü
heyla Kırımlı oğlu, Zonguldak Ziraat 
bankası muhasibi B. Şabanın oğlu Tur
han Öz. 

18.30 
plik neşriyatı - 19.lS Türk muaikiııi 
hattin) - 20.00 Saat ayarı ve ara~ 
yat - 20.lS Türk muıikiıi (H 
21.0G Şan plakları - 21.15 Stüdyo 
keıtraaı: 1. Delibes Pas des Fi 
Haydn Die Himmel erzahlen die 
- 3. Suppe Leichüte Gavalleria -
nan Grüfin Mariza - 22.00 Ajana 
ri - 22.lS SON. 

İstanbul : 

Program gönderilmediii • 
namamıttır. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER· 2020 
nih - 21 Roma - 18.30 Sarb~ke 
Hliverıum I - 20.10 Koln - 21 ıs 

Birer not de/teri kazananlar : 
Keskin cumhuriyet müddeiumumiıi B. 

M. Erünsal'ın oglu Muıtafa Kemal Er
ünsal, Bursa Meydancıkta İncili cadde 
No: S de Oıman Ayulkü, Ankara Saman
pazarı Hacı Muıa mahalleıi Özer ıokak 
~~: .3 O.rhan Sancakdar, İıtanbul Bogaz
ıçı lısesı talebesinden 287 Atili Mengi 
Boluda Faik Uluğ, Kırklareli vilbet eif~ 
re memuru B. Hamdi'nin kızı Nermin 
Kurtik, Hafik cumhuriyet ilk okulu ta
lebesinden 69 Süreyya Sayın İıparta 
Tekke mahallesinde 172 numar~da Tarık 
Akman, .Tekirdaıı mektupçusunun oglu 
Hayrettın Akaoyoilu, Seyitııazi ııhat 
memurunun oglu Muıtafa Tüfekçi, An
kara Samanpazarı İıtiklil mahallesi Ça
dırcıoıılu aokaiı No. 62 A, Yozgat Zira
at banka11 mıidurünıin oğlu Necat Uiur, 
Ankara İsmet paea enıtitüıü ikinci ıınıf 
talebeıinden Muteber Ayrol Ankara bi
rinci orta okul talebesinden Samiye Dik
men, 

Birer küçük boyama de/teri 
kuzananlar : 

İzmir Karataı 336 ncı sokak 32 No.da 
Özdemir Baruh, Simav emekli mal mü
düriı torunu Tayyar Demir, Samıun Sa
it bey mahallesi Gazi oilu ıokaıı 18 No. 
da Süleyman Erzurumlu, Ankara Hacı 
doian Pala aokalı: 17 No. İbrahim Arıkan, 
İaparta orta mahalle Hüseyin Avni pap 
sokaiı 2 No. da Zeki Köıe, Eiridir mal 
müdürünün oilu Turgut Tuicu, Gazian
tep Elbakan mahallesinde Tüfe hamamı 
aokaiı 7 No. da Celll Emili, Adana sanat 
okulunda Suat Köni, Elazığ dördüncü o
kul talebeıinden 204 Talit Tabkava, Si
nop orta okulundan Kenan Turan. 

Birer küçük bloknot 
kazananlar : 

Ankara Necati bey ilk okulu Klmu
ran Arca, Ankara Necati bey ilk okulu 
1079 Turiut Kıreı, htanbul Lileli ıair 
Haımet sokaiı No. 41 da Kenan Erkaya, 
Ankara İıtiklil okulu talebesinden Necip 
İleri. Ankara Atatürk bülvan Günyüzlii 
apartımanı No. 7 de Mimi Kunduz, An
kara ikinci orta okuldan Saadet Altan. 
Ankara kız lisesinden 1059 Yekkan Anış, 
k.btiiiııupmar ıı\i: ·okuİÜndaii S-3'1 M"uvaf
fak Kayı, Sinop viliyet Encümen lzaaı 
M. Tevfik'in oğlu Ertuğrul Turan, An
kara P. T. T. servis ıefi vaaıtasiyle Lüt
fi İnansal, Safranbolu Kıranköyde Fat
ma Karlıdai, Ankara Gazi lisesi 629 Ra
iıp Torun, Ankara Hamamönü Osman 
mahalleıi Gayıpçı türk sokak No: 4 de 
Emel İleri, Ankara Iııklar caddesi 13 nu
maralı apartımanda Mehmet Saka, An
kara erkek liıesinde 1055 Kenan Dinç
man, Kupdası ikinci okul talebesinden 
77 Necil Güvenç, İıtanbul Kandilli de
reiçi Sadullah bey apartımanında Özde
mir Erain, Nevıehir maarif memurunun 
oılu Nevzat Ulutaı, Elizıi orta okul ta· 
lebesinden Sabahattin Can, Kayseri ikin
ci kapı caddesi Akın terzihanesinde Ab
durrahim Varinli, İsparta yayla nıahalle
ıi İamet paşa caddesi 39 No. Sabahattin 
İlter, Ankara ticaret liıeıi 378 Akıün, 
Ankara Mimarlı:emal ilk okulu talebesin
den Talip Ebacar. 

Birer kalemtrcq kazananlar: 
Elbıi Atatürk ilk okulunda 363 Tur

iut Erol, Pınarbııı Ceviz köyde Meral 
Erdil, Bor'da öiretmen B. Talil yeğeni 
Hulki Gün, Samıun cumhuriyet okulu 
148 Davut Aytekin, Ankara Etlik okulun
da Necil Orhun, İstanbul Taksim orta o
kulunda 220 İbrahim Tamay, Ankara Ce
beci Özaöz sokak 21 No. da Berin Ak· 
manoilu, Sivas posta •efi B. Hasip'in oi· 
lu Cemal Erdemir, Menin Kayatepe o
kulu baş öiretmeninin kızı Behice Timu
çin, Ankara erkek lisesi Burhan Coıkun, 
Rize mektupçuıunun otlu Ekmel Aydın, 
Gümüpne kültür direktörlüiünde Temel 

Birer karı poatal kazananlar: 
ha~ • 
SENFONİ VE ORKESTRA KO 

LERİ : 8.3S Sarbruke - 9.30 Straz 
11.30 Viyana, Köln, Konigsberg - l 
lin - 15 Sarbrüke - 17.IS Milino -
Sarbrüke - 20.15 Oslo - 21 Koln, 
- 21.05 Londra, Rejyonal - 22.20 
hağ. 

HAFİF MUZİK: 15.30 Viyana -
Droytviç - 18.30 Bermünster - 11. 
niısberıı - 19 Hamburg - 10.30 Prd 
22.30 Alman iıtasyonlan - 24 Ştut 

SOLO KONSERLERİ: 8L~e 
8.30 Mi.ınih - 9.50 Breslav - 11.30 
lav - 11.35 Layepziıı: - 14.30 Almall 
yonlan - 18 Layepzii - 19 B 
Koln - 20 Sottena - 20.50 Berm· 
NEFESLİ SAZLAR : 6 Hambur 

in, - 9.30 Bermunster - 9.40 Praıı 
11 Prai - 12.30 Ştutıart - 13 Kô · 
- 14 Viyana - 14.30 Danziğ - 18.05 

ORG MUZİÔİ : 8.30 Layepzig 
Frankfurt - 14.30 Sarbruke - ıs M 
16.40 Hliversum 1 - 17 Danzig. 

HALK MUZİôl : 8.10 Breslav, 
- 18 Berlin - 18.30 Danzii, Vi 
20.0S Riga. 

DANS MÜZİÔİ : 15.25 Koln -
yana - 22.30 Hambura - 22.40 K 
bera. 

de ayniyat muhasebeıinde B. Nail 
zin Can, İstanbul Hayriye liaeai 930 
met Oktay, Diyarbakır Urfa caddesi 
Zülfikar Gögdü, Ankara poıtane 
da Abdurrahman Yılmaz, Diyarbakıt 
dız sokak No. 13 Nejat Oiuz, Diya 
yenihanda Cemal Çarh, Zonguldak 
maı mahallesi No. 54 B. Olca, Anka 
dafaayi huknk caddesi berber Çın.ar 
Hıiıeyin Olay, İstanbul Kazancı so 
sokak No. 33 Necat Balkan. İstanbul 
oilu Aynalıçeşme İvraki apartıman 
de Yohan İvanço, Saf~lu Huaeyiıl 
bi mahallesi taş minare ıokak No. 
Mercan, İaparta Mahkeme sokak 
Muıtafa Gülderen, Bandırma hallı: 
Mukadder Umut, Eiirdir ziraat 
mamuru oğlu Erdoian Sorguç, Di 
kır İzzetpap caddesi Niıeci aok~ ~ 
met' .ıf'o"i'oııtı;'~bttya Eregliıı wnumt 
lis üyesi kızı Sevinç Erer. Diyar 

İsparta Karaağaç mahalleaı No. 57 de 
Fahri Badur, Ankara Gazi liıeai 494 Saba
hattin Canak, Divrik aıa&ı hamam mahalle
si No. 3 de Nihat Özer, Kayıeri halkevi ya
nında Duman ıokağında No. 13 Evde Kenan 
Gıiney, Ankara incirlikte No. 34 de Ayhan 
Yurtçu, Zonguldak demirkopni başında No. 
24 de Mehmet Çına), Zongulda.Ziraat ban
kası muhasibi Mesut Şen oıılu Gündiız Şen, 
Zile İstiklal okulu No. 64 Nahit Soydan, 
İaparta hükumet caddesinde No. 19 da Fev
zi Sezııin, İsparta Tabakhane caddesi No. 
19 da Halil Tugrul, Ankara Bendderesi 
Yay sokak No. 15 de Yegine Arda, laparta 
karpuz çeıme karş11ında tüccar Muammer 
eliyle Rıfat Öner, Ankara Cebeci caddesi 
No. 53 de Erol Üçer, Konya Şiıkraniye ma
hallesi 41 numaralı sokak No. 4 de Nihat 
Nalçaçı, Konya Selimiye mahalleıi 85 nu
maralı ıokakta No. 10 da Muammer Batur, 
Ankara &edikli orta okul No. 99 Oiuz Al
tuner, Adana Nacaran mahallesi kolordu 
caddeıi No. 26S de Ali Aytekin, Ankara 
Dumlupınar okulu 614 Nazım Sili, Ankara 
Yeniıehir Mimarkemal okulu 308 Sabahat 
Ercan, Ankara gedikli küçük ıubay okulun
da 29 Şerafettin Akıncı, Küçük yozıat ba
rut fabrikaları Özel okulu sınıf 5 de Tu
ran Aykol, Çaycuma orta okulda 205 Cev
det Uılu, Ankara sıhiye vekileti karşııında 
Selim Sırrı caddesinde 11. B. No. da Teo
man Akalın, Ankara Golbaıı nahiye müdürü 
B. Turgut kızı Sevim Güneri, Konya Sun
gur mahallesinde No. 22 de Orhan Gürpı
nar, Diyarbakırda diı tabibi B. Mahmut ya
nında B. Çalım, Ankara birinci orta okul 
514 Muammer Uzun efe, İsparta yeni ma
halle No. 21 de Necati Çapçı, Çankırı sı
hat müdurünün kızı Atıfet Tumay, Mersin 
ileri okul sınıf No. 109 Şekip Barlaa, Çine 
kışla caddesi No. 4 de Fatma Ay ipek, An
kara devrim okulu 390 Gül Ören, Adana 
simsar B. Hilmi kitibi Enver oılu Oiuz 
Şenler, Ankara Ön Cebeci Zambak IO· 

kak No. 9 da Nihal Baykurt, Ankara ge
dikli küçük subay okulu 127 Ali 
Yaman, Ankara &edikli küçük su
bay okulu 126 Mustafa Akyal, Ankara er
kek lisyi 846 Oiuz Erkip, Ankara Ulus o
kulu 920 Mehmet Kansu, Cebeci nüfus me
muru B. İlhami'nin kızı Suna Kılıcata, Di
yarbakır Süleyman Nazif sokağı No. 15 de 
Renan ".Atr

0

un, •Aİiiara:-1UUti°oey-okUfu 
1170 Tacettin Canak, Ankara İltekin okulu 
345 Naci Gönül, Ankara erkek liseııi 654 U
mit Gökçe, Ankara Ulucanlar Kadı çeıme
si No. 14 de Türkin Gündoidu, Ankara bi· 
rinci orta okul 1224 Kimuran Erdoidu, İs
tanbul Darü11efakada 234 Feridun Un, 
Midye inhisarlar odacısı Hüseyin Dinçer, 
Ankara Vehbi ticaret evinde Behice Gürle, 
Ankara İltekin okulu 371 Ayhan Olgun 
türk, Konya Akıarayında cumhuriyet oku
lunda İbrahim Kiper, Bolu'da doktor Arif 
Yaman'ın kızı Nezihe Yaman, İzmir Kara
ta• İnönü caddeıi No. 248 de Yako Şenıöz, 
Ankara Yeniıehir Hasan Hadi apartnna
nında Oğuz Erkip, İzmir Karatat'ta tütun
cü B. Nihadın oilu Naci Güler, Diyarba
kır kültür zat işleri memuru B. Mustafa kı
zı Nazan Aynal, Elazıi müteahhit B. Do
ian eliyle Zülfikar Aytui, Samıun cümhu
riyet okulu Oiuz Aydınol, Diyarbakır pa
ça deresi Lebip oilu aokalı: No. 12 de Sait 
Onur, Gaziantep adliye yanında doğruluk 
yazıevinde Süleyman Yeşilova, Pınarba•ı 
halk kütüphanesinde Sait Altıok, Ankara 
Yenihayat okulu Kemalettin, Zonguldak 
bahriye baklı:aliyeıinde B. Makıut kızı Za
hit Gülünhür, İzmir Karataş'ta bakkal İı
mail Yılmaz, Diyarbakır Urfa caddesi No. 
257 de Necat Özoiuz, Elbıi top alay ku
mandan muavini yarbay Rağıb'ın oilu Ha
lük Altan, Niide yeni çarıı berber Yusuf 
eliyle Ekrem Kazancı, Bandırma No. 300 
de Zehra Umut, Diyarbakır İsmetpa .. oku
lunda Lemi Karabulut, Ankara Ulus okulu 
Himi Atay, Ankara Cebeci No. 41 de Emel 
Gökberk, Eski,ehir Erle alanı Çomul so
kak No. 6 da Mü,erref Karaman, Ankara 
İltekin okulu Jale Kayan, Sıhat vekiletin-

fa caddesi 61 bakkal Süleyman Kale, 
sun ziraat bankası memurlarından 
oilu Mehmet Koç, Elhıi halkevind 
cellit İbrahim oflu Lütfü Güney, 
Ambar mahallesi bayram aokaiı 
Muzaffer Alpalı:man, Nev•ebir aiır 
reisi oilu Nazir Balaban, Kızılc 
kaymakamının kızı Gülıevin Önay, 
Kızılırmak ilk okulunda orman mem 
1i Rıza oğlu Şerif Turna, Bafra el 
ıirketi kare111nda Cemal Camadan. JI 
Mahmudiye mahallesi ısı nci sokak 
Perihan Belli, Isparta Kemalpqa 
Nezihe Akıcı, Bıiyükı;ekmece yatı o 
da Benci Aıol, İzmir İnönü cadd 
neli sokak No. 8 de Oiuz Bonana, 
Karataı mahallesi İhsaniye sokak 
de Şevket, Antalya'da Giritli lı:un 
Ziya oğlu Kemal Ulgenalp, Muila 
leket haataneıinde hasta bakıcı Nail 
Sallhattin Eben, İıtanbul Kurtula, 
ra meydanı No. 5 de Kimile Hık 
yarbakır Yenihan B. Mevlut ErdinÇ 
Mehmet Erdinç, Bandırma C. H. P. 
ride Umut, Burdur Gazi okulu No. US 
ruhşen, Ankara Hamamönü Hıfzı 
Ankara Muhafız alayı bandosunda 
Kemal Yurdda,, Tekirdai foto Vaaıf 
cüner eliyle Enise Yücel, İzmir t 
caddesi manav Salih yanında Musa 
lam, İzmir Karataı Tire kapııında 
Şen, Elizıi ikinci komiser Halit oi 
ref Karabulut, Burdur P.T.T. m 
oilu Halit Oiuz, Samsun cümhuriyet 
lu 231 Ayten Aydınol, Diyarbakır 
tuıu No. 5 Emel Çelikyol, Ankara 
ilk okulu 760 Vildan Deier. 

GOLONC HiKAYE 
~~=======================================================--27--~ 

- lnean cemiyetlerinde . iyilik ve kötülük fari
kau en kaba unpirizmden hiç bir zaman kwiul
mamıttrr. Bu farika Uım.amiyle ameli bir zihniyet
le ve kolaylık olaun diye teaia edilmittir Bir bilim 
nya aiaç balıH konulduğu zaman onu aklımıza 
itile setirmeyiz. Hayvanlar hakkmda kayıtaızca 

muamele ederiz. V ahtiler hakkmda da ayıu mua • 
meleyi yaparız. Bu bize pifmanlık duymadan on • 
larm kökünü kazanak imkanım verir. Sömürıe po
litikaaı dediğimiz de budur. Müminlerin de tanrı • 
iarmclan ,ükaek bir ahlaklılak i8tedikleri hiç ıö
rülmüyor. Cemiyetin baıünkü vaziyetinde onlar bu 
tanrmm phvetpereat olmaamı ve kadınlarla müna
sebette bulunarak kendisini lekelemeaini kabul 
edemezler. Fakat onun kinli ve zalim olmasını mu
vafık bulurlar. Ahlak toprak, ev, eıya kadın ve ha
yatımız nevinden nelerimiz varaa bunları muhafa
za huausundaki mütekabil nzadan ibarettir. Ablak 
Jwncliaine tabi olandan biç huauai bir zeka veya ka
rakter cehti iatemez. lnaiyaki ve hayvanidir. Yazılı 
kanun da onu yakından takip eder ve onunla ol -
dukça iyi ıeçinir. Bunun içindir ki büyük kalpli ve 
yükaek dehala adamlardan hemen hepsinin dinsiz • 
Jikle itham edildikleri ve Fenaret'in oflu Sokrat, 
N Bönua Malon ıibi adamların da memleketleri 
adaletince mahkum edildikleri görülür. Ve denile
itilir ki hiç olmazaa hapse mahkôm edilmemit 
olan bir kimse ntanma fÖyle böyle .-ef verir. 

Yazan:ANATOLFIUNS Çeviren: NA.SUHI BA.YDA.R 

karanlıklar araamclaki hazin intihaaana kader mr 
lihulya, hezeyan, merak, bunaldık ve uyUf'lldut-° 

·da İlrar etain. ihtimal ki bu &lem tifa kabul etmd 
surette kötüdür. Fakat bence muhakkak ol.n bit 
dünyada iyice eileneceiimclir. lnNn burada avaltl" 
cu bir manzaranm zevkini tadıyor. Ve MıJID+!tııı .. 
i• bqlıyonmı ki Şövaliye, buradaki yerini ~ 
anıuiyle terkeıttiii için diier İnNnM'l"dan daha deli 
idi. 

Pradel: 
- Mü.tND&lan vardır, dedi. 
- Bu aibiler azdır, cevabmı verdi. 
Fakat Nantöy aaıl iti unutmuyordu: 
- 5okratcıi8D, onun deli oldutunu taaclik Mebi

lirliniz, hakikat da buclur. Aldı hapncla dejilcli. Ben 

bunu bilirim. 
- Şüpheaiz deli idi, aevgili yavrum. Fakaı, uaıu

larmdan daha fazla mı deli idi, bütün meaele bunu 
bilmektedir. lıkenceler, kendinden geçmeler ve kı
tallerle dolu olan bütün beıeriyet tarihi bir matah
lar ve mecnunlar tarihidir. 

Konatanten Mark: 

- Doktor, dedi, yokaa siz harbı aevenlerden de

iil miainiz? Halbuki bu, dütünülecek oluraa hq
metli bir ıeyclir. Hayvanlar aadece biribirini yerler. 
lnaanlar i.ae güzelliklerini unutmamak kaygm içinde 
ölcliiriİfmeyi dütünüp bulmutlardır. Göz kamattırıcı 
zırhlar giyip hatlarına tepeleri tüylü ve kırmızı
ya boyanmıt yeleLi miğferler takarak döiüpneii 
öirenmitlerdir. Topçuyu ve tahkim aanatmı da kul
Lmmak auretiyle zaruri tahribe kimya ile fiziği de 
ithal etmiılerdir. Bu ulvi bir icattır. Ve mademki 
mahhikl.arm kökünü kazımak bize hayatın gayeai 
gibi ıörünmekteclir, inaan akıl ve k.iyaaetinin icabı 
bu t&brip ve teclmiri bir haz ve debdebe haline ıe
tirmit olmaktır ... Zira, nihayet, inkar edemezsiniz 
ki doktor, öldürmek tabiatin bir kanunudw, ve ıu 
halde, ilahidir. 

Doktor Sokrat buna tö1le ce~ap verdi: 

- Bizler ancak zavallı hayvanlanz, Ye bu böyle 
olmakla beraber, ıene kendimizin rabbi ve tannla
rryız. Bu seyyare Üzerinde tarihin kaydebnecliii de
virler uzunlujunca devam eden aaltanatları bizim
kine tekaddü.m etmit olan hayvanlar onu dehi ve 
ceaaretleriyle bqka tekle aokmutl&rdr. Böcekler 
yollar çizmitler, yeri kaZJDJtlar, aiaç kütüldwini ve 
kayaları deımifler, evler yapmıtlar, tehirler kur
mutlar, topraiı, havayı ve auyu deiittirmitledir. 
Bunlarm en mütnazileri olan madrepor dediiimiz 
huveyneler adalar ve kıtalar yaratmıılardır. Ma
demki adetler muhite tabidirler, her maddi deği
tiklik manevi bir deiifi)djği tevlit eder. l1N&Dm da, 
ura kendine ıelince, topraiı maruz bıraktıiı tahav
vül, diier ha:rvanlann sebep olduklan talıa'n'Ül

lerclen elbette daha derin ve daha ahenklidir. Be
fel'İyet neden tabiati sulhMftll" kılacak derecede de
ğittirmeie muvaffak olamasm? lnaanm, mahlUk
larm Mfeli olduiu ve öyle kalecajı halde, ciinün bi
rinde neden hayati rekabeti ortadan kaldıramaam, 
veya hiç olmazaa tanzim edemeUn? Neden öldürme 
kanununu niha79t yık.un.,.cak olsan? KimJaclan 
çok feyler beklenebilir. Aauk, hiç bir huauata kati 
bir teY. dilemem. Mümkincliir ki cimimia hular ve 

Nantöy maMnm üzerinden bir kalem abp ldllÜlıek-
kebe batll"U'ak doktora uzattı. 

Doktor yazmaya bqladı: 
''Bir çok defalar tedıaviaine davet olunduima
Durdu ve Şövat.iye'nin adını aonka: 
Nantöy: 
- Eme, dedi. 
"Eme Şövaliye'nin, bünyeaincle bazı taJıaaaaa, ,... 

yet ve tabarriik tetevvütleri görülmü.t ve bu .ı...-. 
ler .. _ 

Trüble kalkıp kütüpaneainin rafınclan bir kitd 
aldı : 

- Profeaör Bal'm akıl haat&lıkları hakkmdaki ... 
denlerinde tetlıiai teyit edecek teYler b~ 
pek acaip bir t ... düf olur. 

Kitabın aayfalarmı çevirdi. 
- Bakmız, azizim Romiyyi, itte on aekis._i 

derste, 389 uncu •Jfacla derhal ne buldum: ·• ~ 
törlw arasında pek çok delilere ra.tlamr." ~ 
aör Bal'm bu miifahedeai bana meıhur Kabanİ',._ 
bir sün doktor Espri Blant'a tiyatronun bir d-
aebebi olup olmadıimı sorduğunu hatırlattı. 

Romiyyi, tualı: 
- s.hih mi? dedi. 

~·· ""'' 
• 
v 
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Günün politik hadiseleri 

ı ıpanya'da ukerl hareketler naeyonalistlerin 
lehine olarak devam etmektedir, fakat tim • 

diye kadu elde edilen netice, ancak, umumi vaziye
ti mahıO. surette tadil edemiyecek mahallt muvaf
fakiyetlerdir. Eltramadure'da, Franko kıtaları Al
maden lıtikametinde yürüyütlerine devam etmekte
dirler. Bilindill gibi, bu kıtalar Kabeza - del. Buey 
k8yllnU ı,gal etmiıler ve ıöylendiğine göre burada 
ebemiyetli mikdarda mühimmat ele geçlrmltlerdlr. 
Ebre mıntakuına gelince, Salamanka tebliğleri hil
kUmetçilerin yaptıkları dört taarruzun hepsinin kı
rılmıı olduğunu ve nasyonalistlerin Pandaloe dağı 
istikametinde hareketlerine devam ettiklerini bil • 
diriyor. Buna mukabil, cumhuriyetçiler Segre böl
gesinde, nehri geçmek üzere yeni bir tetebbüse gl -
ritmiılerdir. Fakat nuyonalistler çetin bir muhare
beden sonra bu tqebbilaUn iktm kalmıt oldufunu 
iddia ediyorlar. Bütün bunlardan Pireneler ötesin
de yakın bir iıtikbalde kati bir neticeain beklenebi
leceği minaımı çıkarmıya imkin yoktur. Naıyona
listlerin UıtUnlilkleri a9ikirdır. Fakat bu üıtünlük 
aerl bir saferi intaç edecek derecede değildir. Cum-

ISPANY-A 
Ti ;~i·t----Q-~d·d;~-i n in sağ hğ ı 

• ...... bile, elinizi ~ kt!Gdi aklınc:I boput ol- ziı.ıd pek belli 0 ''türiip 
ınaaa b'I an k bo uauzua atal• kı•m& 80 
. . ı e, daha ziyade akıllanma 1'11 k pi yapmca eliniz onu 
ıç.nı kencliıine maymun tiroiclini a - de yut UDUI' hiç bir vakit aık • 
!d•tınak herke.in yapabileceği bir duyarİ itte 0~U:ada Jr.an rahatça 
lf deiildir. Zaten tiroit pddMi ite mama ıamı~emek w dalma )'UIDU

Yanyacak tempanae maymununu dolanam... • aka Arada aırada o-
b .. ı... _, b .. h d --1. __ ..... _ .. k ....... y •• . 
1 ._.... em auç, em e ~ ..-- pek ltafifçe maaaJ yaparaanız 
ı.... raya hat döam•ıini temin 

Fakat, bir maymuna bir de afl1I :; da:.:-::hat dönünce de uzuv 
Y'&Pacak uata bir operatöre ~~ , .~· 
kalınadan, keneli kwlinin ~ •11 ifleı'cka daha miHJm tiroit pdcle-
&~deeini daha iyi ifletm~ _. ~-- edecek yemeklerdir. O 
kiila olana. .. Bunu herkM .ut~ .....- ela 811 •ad• iyotlu yemeklerden 
l'llll. lnaan keneli aklmm •-diki de- 1 Çünkü tiroidin aNI mad
receainden h0tnut olmakla ..___. ~ W olan tirokai'nin yüzde 
fazla akıl elbette söz çıkann"• Ba ı.......: iyot olduju gibi vücu
...Wün "t-1-!-- bi MitüalQiİ de var: altaut ._,. · od b'0 "k o ...... r d i dumuzda bulunan ıy un en uyu 
Şiaadiki aklından 1ııotaut Jr.a)ma .:.:: lumıım bu audde tutar. 
ili kİlnaeye aöyl.-iy• lilz': Uf iyot denizde pek bol olduiu için 
Daaa. 1.ter...Uz, bu ~~ 11111 

• denizci• çıkan hayvanlarda da çok-
oldufunuadaa bile biç aç tur. Fakat en ziyade midye ile iati-
llaaa11n1a... 1 •--- rit~• .W.. az mtktan da mkum -

oP• • • ....ııd • • aaf ıillll _.. T- ' • 
•troit ıuu -:-an j...I iflemeeiai rucla bulımur. Tatlı auda yetaten tur-

ıa.k, demek ki ODUD ı• bal 1_..ıı uakumrudan biraz faz. 
ve akim da iyi derececi• bulunma w: na ı -• 
ili temin için bir Pre bulqık, ateıli a. ... Sebuler araamda kutlnmma• 
h.atabldudan •kqwnabchr. Gud- bolca iyotla tanmmaıtır. Bereket 
de,i bozan ea zi1'.de öyle ltaulık- • ki cmclan ucuz eebzelerin ba-

- ----• Mak Ma- venm lechr... Meth• ....,... zılarmcla da bulabilininiz: HaYUÇta 

~';.:C, kadar kötü butalıkbr Y9 taH faRlyede, bir de t.-.de. 
iri · 

1 ~ kurtulaa bile buclala Kıpa llhna ile pıraaada. Mantar -
lral~ de o bHtal•i• tutulmut- larm sebirsiz olanlannı bulabilirae • 

t-.,,. -iL- • 't ni• onlarda da iyot vardır .... 
Declia.:-.:- hikayesini _..tte •fi - . . • .. 

•- · b marifetini Kutkonmazı iaüana edmce, ıoru-
ıniı·•;zdir. Tıfonun u · - ~- k 1 k d 
zaten herk .. bilir. Bu ela tn:c'it gud- yoraunuz kı, bu dunyaua a ı pe • 
d · • bozma•mclan ileri gelır ... Bu- pahalı bir matah aayılamaz. 
1~:' 1wıete.hkl.ardan bü.bütün lr.o- G. A. 
nmmek b• vakit elimizde olmua 
bile, biç olmaz~ tutulmamıya çalıı-
mak elimizdedir. . 

40 giin sonra 
ölecek bir adam 

Çok içki ile fazla et yem~ ~e 
bu pddeyi bozduğu fiiph~~zdir. 
Çünkü tiroidin itlerinden ~ıı:1 de 
baraaklardaki zehirlerin teairinden 
inauu kmtarmaktır. içki de, etler 
de banaklarda birer zehirdir. G~
de ,..w.c.k kadar ifletilince, tabı- Paris gazeteleri, tehlike işareti ve-
idir ki. bo:ınal•. Çok içkiden IQlll'a rerek, bir adamı 61Umden kurtarmak 
..... akaluzbiı h•kea bilir. Çok için arayıp duruyorlar. Fakat nerede 
~ ....,. plen fikir ••vtek - ile adamdan bir türlll ıet çıkmıyor. 
....... ele .... ita .-lcieDİD yor- Vaka çok en.tereHn bir u.fhadadır. _..,_. hatırlen.lld ... 

riı1 Meujer adında bir tüccarı aokakta .L~ ıoWla fazla itı.....i akb 97an-
UJT ııı &lu,, •ıı .. • - .. ·-- ...a_ -~- hi,. \rKn~k ısırmıa VAr~ cn1r t\~rin ol -
nr. Pek alulb Mle=nluwa qlra ela macbtı ltln, tlcCar paııaımeıı yaptır • 
ditkin olcluldan .. _. .......... la mü ICln blr dobora ıkmi• Jrakat 
kaclar ki atk .ı.,., ....... fasla ..._ doktor dlrbal aınm kfSpeli buldurup 
..... de o pclcleJi ,....., lnavettıea 1:11--- _._, __ 
diifüriir Pek tatlı ...,...... bir 7ere bptmlf. -T- .-.·-fo 
1a1Nıı...:L. fikir QtlltS-: vakit p- IUpbe yok ki lllpek kudas. 1'akat or· 
ne tiroit pdcleNnin ,_ ı-1uimm tada nırılua tUocar ,ok. Adam penaı· 
hatırı.mak IUamcbr. Ancak, akaili - manmı yaptırıp llmlflDUf ptml .. _Va· 
t• balr•u• ki, tiroit JQl'Ulunca hafı • .ıiyetl pollH blıber nnn1fler. Adam 
za da bozulur... bulunu, Pari•'tül Putör mOe• .. e-

Çok çocuk clo~ da bu .. pd - ılne derhal ıevkedllecek •• orada te• 
deyi boaar, diyebilinir. Oç, dörtten davi edilecek. Fakat adam oturdulu o
zi~ade çocuk anneai ol.an ':»-y~la· telden çıkıp gitmif. Adres de verme • 
rın c:la akıl ~e~ pek il~ . ol- mİJ. ı::.imdi tüccar çok vakıt geçirme • 
duldarma kimae ıdclia •bDellUft.il'.... " . 
Tiroit pddeainin .qbjııu, yani ferdin den gelirıe kudunnaktan dolayısıyle 
akıllı olmaamı temin edecek bu kai- lSUimden kurtulacaktır. Çünkü kudu.ı 
de cemiyetin faycluma, t6P~ haatalıiı tezahür ettikten ıonra bugü· 
lllttar. Fakat f.-tle cmaiyet ~bir- nün tıbbı imklnı yok tedavi edip <Snil· 
Çok itin•, biribiriae 1rar,. ••lir!":"· 
._ cemiyet• faydalı olmak açan 
kendini _ tabii aklıoı da - feda et-

~ mecburdur.-
Bunlar hep menfi tedbirler, bun -

ı... müabet olana yok mu, diyecek· 
Iİnlz. O türlüaü de var: 
Bir ken, boynunuzda tiroit ~ 

..._ bulunduju yeri bilininiz. Si-

ne geçemiyor. 

İfte fransıs gueteleri bu adamı ha
berdar etmek igln Dl# • + yapmakta· 
dir. Belki bir gün çok vahim bir aki· 
betin kendl9ini beklemekte olduğunu 
ititir de ölümden kurtulur diye tehli
keyi erkenden haber vermektedir • 

huriyetçilerin mukavemetleri kırıl-
mamııtır. Birkaç haftadan beri bu 
mukavemetin daha çetinleıtiği bile 
ıöylenebilir. 

Banelona veya Valanıiya'nın ya. 
zın ıonundan önce dütnıesi bugün 
için pek mümkün görülmüyor. Ge
neral Miyaja geçen gün Valanliya 
müdafaaaının Madrid'inki kadar 
aailam organize eclilmiı olduiunu 
söylemiıtir. Hükümet merkezine 
gelince, bir buçuk ıeneden fazla 
bir zamandan beri bütün taarruzla
ra ve tayyare hücumlarına muka
vemet etmit olduğuna göre, fran -
kocular etrafını tamamiyle çevirip 
dıprdan yardım gönnHine mani 
olamadıkça mukavemette devam e
deceği §Üphesizdir. Böyle bir çe
virme ise naıyonalistlerin prk cep
hesindeld hareketlerinin neticesi • 
ne bağlıdır. 

Gerçi, hava faaliyeti hususunda 
general Franko ordusunun üstün
lüğü şüphe götürmez. Fakat mü
him merkezlerin havadan bombar
dımanı ba9langıçta unıldığı gibi 
cumhuriyetçi hükümetin yıkılmaıı
nı intaç edecek maneviyat kırıcı ve 
dehşet verici tesiri yapmamıştır. 
Aylardan beri yapılmıt olan tecrü
be bu taktiğin hemen tamamiyle 
beyhude bir zalimlik olduiunu, ıi· 
vil halktan binlerce kurban verme
sine rağmen ehemiyetli aıkert neti· 
celeri intaç etmediğini iabat etmek
tedir. Barselona, Valanaiya ve Ali
lr.:antP.':ve. tonlarca t':\.tliyıcı madde
ler atıbiut olmaama raimen vuı • 
yette me.aı bir deliflldlk o_. 
mıttır. Neticeyi almak için bqb 
çareler bulmak lbım4ır, ye hafta
lar ~ daba 171 taJqrlmalrta
dır ki bu çareleri lkl tarafm karfı-
hkl ıvulyetlerinıden bafka taraflar
da aramak lcabedlyor. Sivil 
harbm netlcealnl tacil için en 
ternasyonal karakterini, ispanyol 
mUletinin yabancı kaldıiı ideoloji
ler uirunda kanlı bolutma karak
terini izale etmek, ona hakiki bir 
iıpanyol iç harbı manzaraaını iade 
etmek için dıprdan kotmuı bUtiln 
g6nllllllleri vatanlarma rönder· 
mektir. lıpanyoller kendi araların
da kaldıkları uman. kendilerini 
yakınlattıracak unsurların, onları 
ideolojik uhada inkıuma uğrata -
cak unıurlardan ıon derece daha 
mllhim oldutunu enlıyac:aklardır • 

B u, Londra komiteıtinln daha 
betlanııçtan beri tavaiye et· 

mekten ıeri durmamq oldulu ka • 
rıp1Ulık polltikumm ne kadar 
yerinde olduiunu ı&terlr. 

GÖKLERİN CASUSU 
endiıeıi nikihımum bir iki ıUn prl• 
ye kalmuı ihtimalinden siyM!e bu ıe
yahatln benim için arsetti&i tehlike 
yil.ıiindendir. 

y a4111: Allrell llltlf'I' 

===================-&~= 
- Miyop muıunu.ı? 
Yeai &elen: 

llUhendiı: 
- Eler JmHle bundan ibaretH, be

nim pilotluk Jralltem buıuaunda ken • 
dlıine teminat •ereblllrainls-

Qeng adam 18.dlıril keati: 
- Tabii efendim. bunu kendiaine e

auen temin ettim 1 

MESELESi 
Gönüllüler 
Franko'nun 
eğer menfi 

işinde 
cevabı 
orlursa 

Karışmazhk politikası buhranının 

en had bir şekilde ortaya 

çıkmasından endişe edilen 

Lö Tan 
gazetesinin 

başyazısı 

Bu politika bazı hükümetler ta
rafından tatbik ediliı tarzından 
gördüiümü:ı zararlar ne olursa ol
sun, bu politikanın İspanyol kavga
sının bir Avrupa harbı haline gel
mesine mani olduğu muhakkaktır. 

Her iki cephede harp eden yabancı 
gönüllülerin çekilmeıi huıuaun-
daki ingiliz projesi üzerinde komi
te balarının ittifakla mutabık kal
dıkları gün, umumi sulhun sağlam
laıtırılmaaı' yolunda büyük bir te
rakki tahakkuk etmfı bulunuyordu. 
Felaket 1uradadır l<i, o zamandan 
beri, bu planın meı:iyete konması 

aıla tahmin edilmemiş güçlüklerle 
karıılaıtı. Proje karışmazlık komi
tesi tarafından kati surette kabul 
edileli ve bu vasıtayla en kısa za • 
manda mühim neticeler elde edil -
mesine yarıyacak bütün tedbirler 
üzerinde mutabakat haııl olalı bir 
ay geçmiıtir. Barselona'nın bu pli.
na itirazlarda bulunması beklenir
ken, cumhuriyetçi hükümet, gerçi 
bazı tatbikat teferruatı hususunda 
ihtiyati kayıtlar dermeyan etmek • 

tanlarına gönd~rilebileceği tahmin 
ediliyordu. Halbuki buıilnkü vazi
yette, - yeni müıkilltla kartıla,ıı -
mıyacağı kabul edilse bile - bu itin 
ilkteşrin ayının ıonundan veya son
teşrinin başlangıcından evci tahak
kukuna ihtimal verilemez. İngilte
re Burgos'un inatçı ıilkOtundan mü
teeuir olmu,, ve nasyonaliat bükü· 
met nezdindeki diplomatik ajanını 
general Franko'nun mabadını öğ -
renmiye memur etmittir. Naayona
list tefinin, cevabının ingiliz hükü
metine bugünler içinde verileceği
ni bildirmiı olduğu bu sabah haber 
veriliyor, fakat bu cevabın ihtiva e
deceği esaslar hakkında en küçü)c 
bir izahat illve edilmiyor. Eğer ce
vap menfi oluna, yahut da verilen 
teminata raimeft daha çok 1ecikir-
11e, karıp1Ulık politikalı buhra • 
nının yeniden en endite verici bir 
tekilde meydana çıkmasından kor
kulabilir. Burıoa'u yabencı ıanoı
lülerin çekilmesi pllnma mukave
met etmiye teıvik edenler, bundan 
çıkacak enternuyonal ibtilitlar 
hmu.unda ağır bir meauliyet )'ilk • 
lenmit olacaklardır. 

j;ar günü lı IJllyen lılr papaz 
mahkim oldu 

le beraber, hemen derhal muvafaka- Amsterdam'ın polis mabkemelerin
tini bıldırmlş,naU>uk:i aeneral Fran- den biri bit rahibi ÜS aiKı mp.e mah· 
ko aylarca mticlcht ..-ı )'abancı 

1 
'. 

c&ıllllUlerin çekilmesi prenaipinl .... • i*· ....... ele ..... 8laü 
muvafık cö.-c!UIGnll beyuı etmit ol- çalı,.....ıdK'. 

-·-- ......... ....... ~iye Bu nldp bir puar sanı ~-ine 
bdar cenbmı ftrme~ çekin - oturmut. önüne bir dikit makineei al-
miıtir. mıt. çeviriyormuı. Bahçenin dıvarın. 

dan bir jandarma bunu ıarmu,. Pa -
pHa: 

- Bu mübarek ıUnde çalıp.ak doğ
ru mu 1 ltf yarma bırak demlf. 

Fakat papaı lt yapmadıimdan, va-

Münevverin tatil günleri 
.._ YorpaNk aJm.k için .-.ı a

clalarmclaa birine ...... clj.Jepir, 
rahat eder, tıop-..... Zira biraz 
sqıf11D1z. iyi ve bol ~ s&'J'Nl 
ecliniz. 

Hekiminin bu tavlİyeei ib--. ti
mal adalarmd.n birine aidiP bir bu· 
çak • .,. .... dönen profeeör ..... 
yorsun, ....... ,.,, .... İftmUDdı 

Doktoru 8Dl'Cla : : 
-.. Adada ne JaPtmu• T 
- Hiç ... Bol bol bot vmt .....__ 

ium için çoktanberi zihnjmj igal e
den bir tuavvurumu tahakkuk et· 
tirdim: Zemenımız senç.Jijinin içti
mai akideleri hakkında 500 ~:rfa· 
lık bir eaer yaaclım. 

Hakiki münevver olup da tMil 
günlerinde deniz.in ...mi ve riimci • 
rın eeitini dinli,....k karnmm kat. 
nanu veya adalelerinin tekallüa ele • 
rece.iai Öl98ftk ıiiDet banyom J'& • 
pıp eanerl..-.kle rehavet w IÜ
kiin içinde vaktini öldürmenin imka
nı var audD'? 

Btr muharrir, maruf fikir adlım
larmdan yaz tatiH..mi naad aeçir • 
melde olduklarma 8Gl'VJ'OI'. Edip, fi. 
lozof, iHm, beplİDİla oeTaplan be
.... .,....... ettir 1 

- Yaluncla yazlıia hu-eket ecli
JOl'Ulll. Orad.W küçük kötldimüııa 
bahçeeini biraz düeJ.t.cek w vakit 
bulup olıuy......tıı- bazı ........ 
aerleri sösclen pçincejim. 

- Bavulumu bazırlaclım. Bir iki 
bol elbi .. , birkaç bt çamefB', mii
rekıkep. kalem ... yıfmla katil al
d-. .. Çamlar akmda dııiN&ıa ..... 

timdiden .... rtadıtma partatif -· 
Nda, re-. yuılww J"P"M'll• 
ian. 
-Tuilıünlerimiceçirmeki•· 

re sittiiim ...• de bir koacre tıopLuu
yor. M..lektql&rla söriitüP filin 
ve falla meeeleler hakkındaki fÜp • 
helerimi iaale fınatım elde eclece-. 
iimdençok ............. 

MünMverin aha .,.a111 ... Ftıkat o 
ahım ıetieindeld dimat, hir ı.-.. 
uiultuau ile çalqmek U.... balke
dilmit oldufu içinclir ki cmMalan 
üzerinde diierlesine beazemiyen 

mahealdar - .... ~Na .adlım 
münıevvet"diT. 

Biri 1 
!& 1 ~ ~ _ .. ..:,___ - Knıepsu 'Is _.. ~ 

.. .... ap,Hdqigila ..... 
~7 T...mf ecla.. zihni 
._,...,_ .. ein ık c•usfai 
_..._ bulunua T .,_.. 

MünenwmtMll.Werihe ....... 
nam ~ı...- &Galeri ıiWdir, w ..._ 
neYVer, bakili tatile, 10D aelı~ 
ftl'diii ıüa bVUflllak ........... 
clir. -N. BaJdlır 

N uyonallet hUkUmetin bu i
natçı ıükQ.tu endite verici • 

dir, çünkü plinın tatbik& konulma
ıını, hldiaelerin bu eeulı teıebbü
ıün kıymetini kaybettlnneıi ihtl -
malinden korkulacak ıekilde ge
ciktirmektedir. Mahallinde yaban
cı glSnüllülerin sayılması ve vatan· 
larına gönderilmesi itini organize 
etmiye memur komisyonlar bir ay
dan beri !ıpanya'ya gidip vazifele
rine batlamak için beklemektedir • 
ler. 

kıt ıeçirmek için makine ile megul -----------

Mal(Undur ki bu ifler dakik bir 
huırlıtı icap ettirir ve ancak bu 
huırlıfın ilerlemesi ölçilıUndedir 
ki aktedilmlt olan anlatmanın tat
bUuna ıeçilebllir. Baılangıçta, ilk 
&anilllil kontenjanlarının eylQllln 
ikinci nılf mda ıerl çekilerek va • 

- Evet, yenl evliler için on bin 
frank u para delil, on bin frank 1 ... 

- Emin olun, Nova. nipnlınız 8ize 
,UCenmek töJie dunun, bu hareketi
nizden pek mUtebuaıı olacaktır. Na -
ııl, aös •eriyor mmunus 1 

Nova ıuıuyordu. YüzG kararsızlık i
fade ediyordu. Blrden kabul ettL 

- Pek lli, kabul ediyorum. 
Fakat hemen, bir fe1 hatırına gel -

mit aibi atıldı: 

oldutundan babmederek ltlru etmlf. 
Papa mahkemeye enkeclilmif, eor

mUflar: 
- Sen puar gthıO ~Jt11U18m, tan

rının mübarek ıününde, .bayramların
da çalıpnanın doiru olmadığını, hü
kümetin de bunu yaaak ettiğini bilmi
yor muıun? Demifler. 

Zavallı papaı ne kadar "çıalıtmadım. 
Vakıt geçirmek için yaptım." dedi ile 
de bir türlü dert enlatamamıf. 

Mahkeme pap111 para cezasından 
baıka üç gün de hapıe mahkQm otmif. 

- Nova'nın tam aradığınız adam ol
duğunu anladım, onun için bu çareye 
ba9vurmakta tereddüt etmedim. 

Vidal: 
- Tetckkür ederim ,diye mırıldan

dı. Hakikaten bu çocuk çok itime ya
rayacak ... Zeki ve olgun birine benzi
yor. 

Müdllr: 
- Sıa, dinleyin 1 Dedf. 

Daılyel Dırlyö MICll'isllll' ı gll 
Pariı'te bulunmakta olası fruwq ar

tisti Daniyel Dariyö bir film sevirmek 
üzere lbcari9tan'a 1itmi1tir. Orada 
sevireceii filmin dıı sahneleri alına
caktır. Yeni filminde Daniyel Dariyö, 
tehire yerletmit bir köylü kız rolünü 
alacaktır. 

Daniyel Dariyö Macarlatan'da llç 
hafta kadar kaldıktan ıonra filmin iç 
uhnelerini tamemlamak U.ıere tekrar 
Fm•'ya dönecektir. • 

ne aıtı. Ellerini oluıturdu: 
- N e)"H, bu it de bitti, dedi, artık 

hep mutabıkız. 
Tam o eenade odacı içeri ıirdi. Mü

dür ıordu: 
-Ne Yar? 
Odacı bir fit uzattı. Dümiyen ona 

bir ıöa attı ve aordu : 
- Ne iıtiyor bu adam? 

- Ne miyopum, ne preebit, diye ce
•ap verdi. Fakat ak,amları çok oku
rum ... Gözlerim biraz yorgundu, bir 
16ı doktorunun tavsiyesiyle, numara· 
•ıı fakat renkli g<Szlük takıyo~ 

bir makiniıt arandığmı haber .v~d~ği 
zaman derhal beni kaydetmeaını rıca 
etmiftim.. Fakat fU var ki ... DUtllnme
den hareket etmiJ oldutumu aonradan 

ladım.. Bir kaç ıune kadar evlene
:jim, taavvıarumu kendiıine açtıi~ 
nif&Dlım, gitmeme muvafakat e~ed~ .. 
Bana ıUc:emneyinb, fakat ideta ıamı· 
mi liıteden ıilmenbl rica etmek mev
kiinde bubınuyorum. 

- Aynı samanda idare edecefimi.ı 
tayyarenin mükemmeliyeti ve aağlam
hgı hususunda da korkacak bif fi)' 
yoktur. 

- Yalnız nitanlımın bu eeyahate 
muvafakat etmeıi tartiyle .. Yoksa ara
mı• bozulabilir. 

Genç adam telef onda heyecanlı bir 
sesle konuıuyordu. Davlımı hararetle 
müdafaa ediyordu, fakat, kolayca tah· 
mln ediliyordu ki muhatabı ıö.ılerine 
kanmaya yanapnıyordu. O uman de· 
likanlı imdada çatırdı: 

Bu aabah buraya ıelmetlni km.dl.i
ne •öylemi,ıer. 

- Şa,ılacak ftY 1 ... Ben kiınaeyl ça. 
jırtmadım. .. Hem bu Semen adını da 
tanımıyorum. 

konutmuının tonu, cUaıleler~n~ kı· 
•ırıt tarzı bu gencin kültür aahibı ol· 
dutunu belli ediyordu. 
Mühendiı ıordu: 
- Talıailini.ı var mı? 
- Evet, Liyon liseıinde okudum. 

Santral mektebine girecektim Maa· 
1tıef ticaretle ittigal eden ebeveyni· 
Qıin vaziyeti birdenbire t>osuldu, ben 
de tahallimi yarıda bırakmak mecburi· 
~etinde kaldım ... Fakat elimden pldi· 
gi kadar kendi kendime öğrenmiye ça· 
htıyoruın. 

Alaka11 uyanan Vldal sordu: •. 
- Bana refakat etmek hotunusa ıı· 

der ınl? 

Genç adam birden ptınnlf göriln • 
dil: 

- Dofruıunu a<Sylemek lhımgelir· 
•e evet hotuma gidiyor, uatabafı a • 
•.ııı BrOfU'ın yerini tutmak üzere 

Vidal: 
_Yazık, dedi, çünkü ıb tam aradı· 

ğım adamdınız. 
Makinistin g<S.ıleri bir lihza parıl • 

dadL Bu a6• izzeti nefıini okpmııtı. 
_ Baaa büyük bir teref bah,.cli7or• 

ıunuz, diye kekeledi. 
Mühendis alçak aeale : 
_ Evet, diye devam etti, sok yuık 

oldu ... 
Usun bir ıükQt oldu. 
Dümiyen atıldı: 
_ Nova, ne saman evleniyoraunuz? 

-lki haftaya kadar. 
- Fakat o MiDiM kadar ~oktan 

d&unilt olacabmu. llllatedla olun 1 
Maklni•t: 
_ Bay mUdllr, mU.takbel karımın 

- Biliyorum, efendim, ıize refakat 
edememek benim içiıı büyük bir mah
rumiyet olacatma itimat buyunanua. 

Müdür onu ikna için ilave etti: 
- Bahuıuı ki, mtleMese, Bay Vi· 

dal'e refakat ed,cek makiniıte on bin 
franklık blr mllld.fat tabaiı etmiftir. 

Mühendis gülümsedi. Bir bakıfla 
DUmi7on'o te,ekkiir etti. İleri ıilrü • 
len bu ıonuncu mlltalea bir haylı mu• 
kavemetleri eritecek derecede cuipti. 

Müdür devam etti: 
- On bin frank, iyi dUtllnUn Nova, 

bu lyl bir paradır 1. .. Evlenecek bir •· 
dam için his de yabena atılacak ,ey de
flldir... :8ahuauı bu parayı hareket 
aabahı 6dlyece1ta .. A.rsu edeneni.ı, bu 
parayı ıi.ıln n•muuaa nipnlmıu da 
tediye edeıblllris ı 

Ent, bu bavadi9 o kadar ikna edi· 
ciydi ki, ıenç adam, aki mukfveme· 
tini kaybetmi.tı k~eUyordu.: 

Dilmiyen rıza göıterdi: 
- Ne yapalım, <Syle olsun 1 Fakat 

derhal ce•ap isterim. 
Makiniat ıene enditeli bir tavırla: 
- Derhal mi? Dedi. 
Fakat hemen ıordu: 
- &imdi ni,.a1ıma telefon etmeme 

mllsade eder miıinis 1 
Müdür: 
- Memnuniyetle 1 Dedi. Geçin tur&

,. oturun, telıefon numaramı çevirin. 
Hat dojru merkeze balhdu

Dümiyen, o zaman Vidal'e dCSnerek 
onu kolundan tutup odanın öbür ucu
na g8tUrdU. 

Uzaklatırken makiniste: 
- Rahat konutun 1 Dedi. 
İkf adam bir pencere kenarında dur

dular. Fabrikanın o 1aatinde bôm bot 
olan o~ avlu.unda ı;nühim bir ,eyler 
seyredıyorlarmıt gibi vuiyet aldım. 

Fakat Dilm17en alsak ı•le di701"d1& 
ki: 

-BaymUdUrl 
Dümiyen ilerledi: 

- 'ti• Yar? 

- Bay mUdUr, ıöylediılderimln ta· 
mamen hakikat olduiunu, aekis ıUn -
den &ıce d6nece&lmi " mlleuesenln 
kendiıine hareket lllbahı benim namı
ma kenc:Ualne on bin frank Yerecellnl 
nipnlıma teyit etmek 1Utfunda bulu
nur mu.unu? 

Dilmiyen: 
- Verin bana teıeıonu, aeaL 
llUdUrlln 1e1l ikna ediciydi. 
Telin ucunda bir ıenç kız aeıi: 
"Evet... Evet... Size inanıyorum, e

f eadim... Diyordu. Madam ki iarar e
diyıonunus, Viktor gidebilir 1 .. Fakat 
bir tehlike olmacbinu bana temin e
der miainla" 

- Sizi temJn ederim, madmuel t. 
Memnun bır tavırla reaeptörü yeri-

Vidal abldı: 
-Semen ml? .. Durun! ... Onu en iyi 

doetlarımdan biri &hdermittlr ... Ga. 
liba mükemmel bir maklnlatmif. 

Müdür IOrdu: 
- Xendialni içeri alalım mı 1 
Bir libaa herk" ıuatu. Vidal dllftin· 

celi bir tavırla Nova'ya bakıyordu. 0 
tevuula mırıldandı: 

- İcabedene yerimi lrendialne ter
ke Amadeyim._ İtimat buyurun ki 
ben ... 

MUhencffı ıa..unu k•ti: 
-Hayır, bb benıber ıideceji.ı .. Se

men'e çok ıeç ıeldllini 18yleyin. Mü
tec11ifim. Nova ile gideceğim. 

••• 
Berrak bil' ıökte pfllk çabuk eök

müttü. 
Yakıt çok erken olmMma raimen, 

ortalık epeyce aydınlıktı. Hava hare -
ketabdi. 

(Sonu var) 
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'f Gffan erkek aralan heykeli 

Çankırı' da tarih eserleri 

Tarlalarda sapana takılan bir çok 
eserlerin çok kıymetl i 

şeyler olduğu an l şı l ı yor 

Bir kumandan baıı ve bir ~ifl arslan 
Çankırı (Husuıi)' - Çankırı ve havalisinin her köteıinde, her 

adımda çr.:. e'ki devirlere ait olduğu anlatılan güzel eserlere rast
lanır. Bu tesadüfler bir araıtırmanın verdiği neticeler olmadığın
dan, bulunan bütün etY• ya bir temel kazılırken yahut tarlasında 
çift ıüren bir köylünün sapanına takılarak meydana çıkar. 

Çankırı'nın köte ve bucağı bu , 
maksatla hiç bir vakit aranmıı 
taranmıı olmadığı gibi Çankın -
nın yatadığı devirleri, ıeçirdiği 
tarihi safhaları iyi bir suretle i
zah eden bir ''Çankırı tarihi,, ka
leme alınmıt değildir. 

Bu it belki çok güçtür. Çünkü mey· 
dana çıkan eserler iyice tetkik edil
mediğinden hangi devir ve zamanlara 
ait olduğu anlaşılmadan kalıyor. Çr
kan eserlerde yazı bulunmaması da 
Çankırı'nın tarihi safhalarını karan • 
hkta bırakıyor. 

Bugün hiç bir tarafa hafriyat diye 
kazma vurulmadan toprağın yüzüne 
çıkmıı olan eserler görüldükten ve 
bu hususta söylenenler dinlendikten 
sonra Çankırı havalisinde yapılacak 
olan tarihi bir hafriyat çok eski tari· 
ht eserler bulunmasına sebeP. olacak
tır. 

Romalılar zamanına ait olduğu zan· 
nedilen ve bir kumandanın portresin, 
teıkil eden taftan bir heykel Bastak 
köyünde tarlada sapana takılarak çık
mıttır. Kültür direktörlüğüne teslim 
editmiıtir. 

Çankırı Halk Partisi önüne yeni 
getirilerek yerleştirilen diti ve erkek 
arslan heykelleri de çok güzeldir. 
Bunlar Kalfat köyü civarında bulun
muıtur. 

Bu heykellerin aynı fakat biraz kü
çüğü Ilgaz halk partisi önündedir. 

Yalnız bu eserlerden daha çok en -
teresanı Çankırı'dan Ilgaz kazasına 

gidilirken "İnköy" de yoldan çok 
yüksekte büyük bir kaya üzerindeki 
ilk insanların taş devirlerine ait oldu
ğu anlqılan mağaralardır. Bu suni 
mağaralar hepsi bir arada olmak üze • 
re on tanedir. Bunların görünüıte bir 
kabtlenin oturduğu meskenler oldu -
ğuna hükmetmek kabildir. 

Kumandanın taıtan yapılm'f 
portreai 

.... . . "' .. . 

llBtu yolunda lnköy üz.erindeki 
mafaralar 

Bu mağarahrın içi üç, dört adam 
sığabilecek büyüklükte ve ocaklıkla • 
rı, rafları güzel bir §..:kilde yontulmut 
vaziyettedir. Tetkike değer bu eser 
krsmen metrftk bir haldedir. 

Bunların etleri ve hatta eskileri 
Fırat vadilerinde ve Amuya'da gö
rülmektedir. [" ..................................................................................................... ! 

İzmir avcılarının bayramı 

lzmir (Hususi) - Bu hafta Karşıyaka avcıları ıenelik bayram
lannı Çandarh' da kutlamıılardır. Aynı gün Çandarlı deniz kulü
bünün açılma töreni de yapılmıı ve iki bayram mütterek eilence .. 
lerle çok neıeli geçmiftir. Karada ve ~~izd~ tenlikler yapılmıt
tır. Vali B. Fazlı Güleç de avcı ve denızcılerın arasında · bulun-
muttur. 

uı:us 

Manisa' da 
Zafer bayramına haıtrhk 

Manisa, 15 (Hususi) - 30 ağustos 
zafer bayramının emsalsiz bir tekilde 
tesidi için hazırlıklar devam etmekte 
ve yapılacak merasime ait program 
hazırlanmaktadır. 

30 ağustos zafer bayramı gunu ve 
gecesi emsalsiz tenlikler yapılaCak, 
gece fener alayları tertip edilecektir. 

Gemlik'te 
Zeytin ve zeytin yağcıhk 

Gemlik, (Hususi) - Zeytin ve zey
tinyağcılık inkişaf etmektedir. Halk 
ağaçların muhafazsı ve verimini art
tırmak için icap eden bütün tedbirle
ri almakta büyük bir dikkat ve ihti
mamla çalıımaktadır. Geçen seneki 
mahsulden 43,902 kilo zeytin ve 9895 
kilo da yağ ihraç olunmuıtur. Bun
dan batka dahil'! 1,316,765 kilo zeytin 
ve 1,457,830 kilo da yağ sevkedilmiş -
tir. 

Iğdır 
Sıtma derdinden kurtuluyor 
Iğdır, (Hususi) - Tuzluca kazası 

da dahil olmak üzere, genit Sürmeli 
Çukurunda kırmızı yanaklı, mütena
sip vücutlu adam; parmakla gösteri
lecek kadar azdır. Tarlada çalışan ça
pacı kadınların çöp gibi bacakları, 

köylerin tozlu sokaklarında oynaşan 
çocukların öne doğru fırlamış karm
ları ve her rastladrğınz erkeğin bal
mumu sarısı çehresi karıısında - dok
tor olmıya lüzum kalmadan - teıhi -
sinizi koyabilirsiniz. Vaziyete doktor 
adesesiyle bakmıya gelince; bu sene 
300 çocuk üzerinde yapılan dalak en
deksinde 217 çocukta aıtmadan müte • 
vellit dalak büyümesi müJabede olun
duğunu söylersek, halkın ne9e ve e
nerjisini yarıya ve hatta üçte bire in
diren bu afete karşı devletin açılma
sına karar verdiği mücadelenin Iğdır 
için ne büyük bir kıymet olduğu an -
laşılır. 

Kars sıhat müdürünün murakabesi 
altında çalışacak olan bir mütehassıs 
doktor ve üç sağlık memurundan mü
te§Ckkil mücadele komisyonunun ya
kında ite baılıyacağını duyan Iğdır; 
sevinç içindedir. 

Ege'de üzüm bayramı 
Manisa bayrama hazırlanıyor 

bütün Ege bölgesi sevinç içindedir ! 
Müsabakalara girecek olanlara 
madalyalar verilecek, bayram 

günleri de milli oyunlar oynanacak 
Manisa (Hususi) - 21 ağustoe tarihi Maniaa'da 

"Üzüm bayramı" olarak kabul edilmi9tir. Bu yıl, 21 a
ğustos pazara rastlamı9tır. Bayramın çok ne9eli olma
sı için epey zamandanberi devam eden huırlıklar ni
hayet bulmuştur. 
Güreş yapacak pehlivanlara üzüm bayramı hatıruı 

olarak madalyalar, voleybol takımına da bir kupa he
diye edilecektir. Kupa ve madalyalar mübayaa edil
miş ve Üzerlerine 1938 üzüm bayramı yazı•ı yazılmıt
tır. 

Şimdiden spor kulübiyle halkevinde hummalı bir 
faaliyet göze çarpmaktadır. Gelecek olan misafirlerin 
ağırlanması için esaslı tedbirler alınmaktadır. Bay· 
ram günü halka dağıtılacak üzümler temin edilmit ve 
halkın eğlenmesi için de yerler hazırlanm19tır. 
İzmir enternasyonal fuvarının açıhıından bir ıün 

sonra yapılacak olan bayramda büyüklerimizin de bu
lunmaları için davetiyeler gönderilmi9tir. 

Bayram günü gelecek olan köylüler mahaııt elbise
leriyle milli oyunlar oynıyacaklardır. 

'· t 

~ece halkevi traçalarındaverilecek ~~~-~~---~~----------~----~~~ 
olan gardenparti için seçilen komite 
gardenpartinin emsalsiz bir tekilde o
labilmesi için hiç bir fedakarlıktan 
kaçmamaktadır. 

İkinci yıl üzüm bayramı coşkun te
zahüratla tesit edilecek ve gece yaruıı 
na kadar eğlenceler devam edecektir. 

Bütün kazalardan bir çok ziyaretçi
lerin gelecekleri haber ahnmııtır. 

Bayram günü halkevi bahçesi fevkala
de donatılacak ve gece de fazla elek· 
trik tenviratı yapılacaktır. Şimdiden 

tel ve elektrik ampülleri siparit edil
mittir. 21 ağustoe pazar günü Maniaa 
için görülmemiı bir gün olacaktır. 

Samsun mektepleri kamptan döndüler 

Askerlik kampını bu yıl 

Kavak'ta kurdular 

Zonguldaklılar 15 inci yıl 

bayramına hazırlanıyorlar 
Zonguldak (Huıuıi) - Cumhuriyetin 15 inci yıl bayramını 

emsalsiz tören ve gösterilerle kutlamak için timdiden hazırlıkla
ra batlanmıfbr. 

Vali ve parti batkanımız Ha
lit Aluoy'un bqkanlığında bir 
komisyon kurulmufhlr. 

Komisyon, ilk toplantısında bayram 
programının ana çizgilerini aaptamıt
tır. 

Bayram; merkezde ve bütün ilçe • 
lerde ve kamunlarda, sesli, hareketli, 
renkli, ıgıkh ve çok canlı, minah, ve-

rimli gösteriler ve törenlerle kutlana· 
caktır. Bütün halkın ve köylülerin 
bayrama katılmaları sağlanacaktır. 

Merkezde (5000) köylüye paketler i
çinde yiyecek hediyeleri dağıtılması, 
komisyonca kararla1tırılmı9tır. Ko -
misyon, hazırlık çalı§ID&larına devam 
etmektedir. 

Denizli hallıevlileri köylülerle bir arada 

Denizli halkevinin çalışmaları 
Denizli (Hususi) - Denizli Halk· 

evi yazlık programına göre çalıfma
larına hız vermittir. 

Bu cümleden olarak geçenlerde sos
yal yardım komitesi batkanı ve arka
datları Denizli'ye bağlı köylerden en 
büyüğü olan Karahayıt köyünde bir 
poliklinik açmıya karar vermit ve di· 
ğer komitelerle birlikte köye gitmit
lerdir. Yakın köylüler de oraya çağ· 
rılmıı yüzden fazla hasta muayene e
dilmİf, pek fakir olanların reçete pa
ralan halkevliler tarafmdan verilmig
tir. 

Her on &t gt\n veya ayda bir ge 
~~in\iler t-:kr:tr ec11tecektir. 

Kudu rmuı bir adam 

Kır1sına ballı ile saldırdı 
Balıkesir, (Hususi) - Kavacık na

hiyesinin Şabanlar köyünde bir aite 
kavga•ı olmug, kanlı ve feci bir tekil
de neticelenmittir. 

Şabanlar köyünden Abdullah oğlu 
İhsan ile 20 yqlarında karısı Ayge 
gece saat 23 sıralarında kavga etmit
lerdir. Kadm, kocaamm kendisine fe
na muamele etmesinden ve hiddetin -
den korkmuf, evden dıpn fırlıyarak 

K ampta nİfan talimi 

Samsun (Hususi) - Bu yıl yüzlerce gencin ittirik ettiği 
vak kampı çok muntazam geçt i, ıençler sağlık bakımından 
çok faydalar görmüılerdir. Takdire değer bir cihet de kampta 
lvnanlar içinde en küçük bir rahatsızlık görülmemit olmasıdır. 

Uıak'tın Dumlupınar' a 
gidecek heyet Sl(ildi 

Utak. 20 a. a. - İlçebay ve tabur 
komutanmın i•tirikiyle 30 ağustos 

Zafer bayrammın teaidi programını 

hazırlamak makaadiyle bir toplantı 

yapılmıt ve Dumlupınar'a gidecek he
yet seçilmittir. 

Uşak'ta pazarlar şehir dışında 
kurulacak 

Up.k, 20 a. a. - Upk umumi hıf • 
zısaıhba komisyonu ilçebay riyasetin
de toplanarak fimdiye kadar Ça.J'lI i
çinde kurulan pazarın belediyece yeni 
bir hal yapıhncıya kadar 23 ağu.toe

tan itibaren çartı dı,ında büyük mey
danlarda toplanmasına ve kasap dük
kinlarını talimatnameye göre hazır -
lamaları için 15 gün mühlet verilme • 
sine karar verilmi9tir. 

kaçmıya ba!lamııtır. Fakat kocası o 
sırada teligla eline geçirdiği balta ite 
karısının arkumdan koımıya baıla

mııtır. Gözleri kanlanan, kendisini u -
nutan lhun, çok geçmeden Ayteye 
yetitınit ve baltayı kadının muhtelif 
yerlerine indirmittir. Balta, kadının 
bir kolunu adeta vücudundan ayıra
cak derecede parçaladığı gibi muhte • 
lif yerlerinden de yaralar almııtır. 

Jandarma, İhMn'ı yaklamıt kadın 

da tedavi altına almmqtır. 

Kavak, Samıun' dan trenle- Y 

ya otomobille iki saat mesaf 
güzel ve tirin bir kaza merke 
dir. Yaz günleri samsunlu ai 
lerden birçoğu, havası çok gü 
olan bu yere iltica ederler ve · 
kaç hafta kalırlar. 

Kavak henüz yeni bir inkişaf hl 
tinde olmakla beraber gelen aile 
için gene yatacak yer veya ev bull 
bilmektedir. Hafif bir meyil üu 
de kurulu bulunan şehir, denizden 
1i yükseklerde olduğu için daiınt 
rin bir rüzgarı vardır. Buraya gel 
ler mutlaka kilo kazandıktan so 
dönmektedirler. 

Kavak'ın en büyük ihtiyacı, 
misafirlerini ağırhyabilecek konf 
lu bir oteldir. Çok kiınee böyle 
otel bulunll'Ulması yüzünden Ka 
isteklerine rağmen gidememektedil 
ler. Bu işin de kısa bir zamanda. 
li, •ehrin ekonomik bakımından ı 
}emesine büyük yardımcı olacaktır· 

Mektepliler kampı bu yıl §C~ 
tam karıısına rastlayan yamaç~ 
kurulmuı ve intizamı örnek bir ~ 
de olmu9tur. Geçirdikleri munt. 4', 
hayat, gençlere yeni bir zindehk 
ne,e vermittir. _,,. 

Kavak halkı, bir iki hafta arallP""~ 
da misafir kalan gürbüz cumhur 
yavrularını candan bir ilgi ile U Q 
lamıı ve alkıtlamııtır. - Vedat 

Benga 
( 

Giresun'a giden mebusı.t 
Şarki • Karahisar, 20 a . a. - ~ 

öğle vakti Alucra'dan avdet ed•~ 
bay Feyyaz Beaut ve mebuslar 
hmail Sabuncu, Talat Oany, fl:---aır 
Tarık Us geceyi Kara.hisar'da ~. 
re-k bugün saat bette Giresun'• 
mi.tlerdit. 
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lzmir F uvarı, don törenle açıldı 
NUTKU BASVEKİLİMİZİN 

. il üsbettir. Karadeniz'de kuraklık-
( Başı 1. ıncı say! ada) J s e m.. . 1 fındık ve digv er bir E .. . tan muteessır o an 

A aer guzeldır 

1 

"ki mahsulümüz istisna edilirse bu 
.. ıd ehemmiyeti de her sene teka- 1 ya~ mahsul noktasından geçen se

~ul. safhasına ait bizim karşımıza ye· senenın aran daha feyizli bir sene ol
~~ bır varlıkla çıkmasıdır. Eser, güzel- ~e~~::~abul etmek zaruridir. 
ır. Fakat içinde tefhir olunacak ug J 'h l"t 

tııahsul bulunmazsa meşher kıymetsiz stı sa " ımız 
kalır. 1stihsalatımızın bu sene geçen se-
Vatandaşlar, Kemalist rejiminin neye nazaran yüzde ~5 ili ~O arasında 

ın1·11· k ·h· b" fazla olacag~ını tahmın edıyoruz, ve ı e onomi sahasında miı ım ır 
şubesi olan sanayiimiz ne dereceye bunları satacağımrzı ümit ediyoruz. 
~dar ilerlemi,tir. Miktar ve kalite Tecrübeli bir zemin üzerinde yürüyo
ıtibariyle milli istihsalatımızın değe- ruz, muvaffak olacağımıza eminim. 
ri nedir? Bunu her sene zevkle görü- Bugünkü şerait fevkalade tedbirlerle 
yor ve anlıyoruz ki her sene istihsali· bozulmadığı takdirde bu sene için iyi 
tımız artmakta ve rasyonel bir 9ekil· bir senedir hükmüne varmak hatfilı 
de kalitesi yükselmekte ve maliyeti bir iş olmaz. 
normalize olmaktadır. Bizim irin milli kudret ve 

Rakamların ifadeıi irade kaynağı 

ATATÜRK'E ŞÜKRAN YE MİNNET! 

İzmir, en büyük refaha 
ve imara Cümhuriyet 
devrinde nail olmuştur 
• 
lzmir Belediye Reisinin nutku 
İzmir, 20 a. a. - Sekizinci enter - mebuslarımıza bu münasebetle de te

nasyonal İzmir fuvarının açılışında şekkür etmeyi bir borç bilirim. 
Belediye Reisi Behçet Uz aşağıdaki Kültürpark içine geçen sene yapı-
nutku söylemiştir : lan sağlık müzesine ilaveten bu defa 

"- Çok kıymetli başvekilimiz, inşa edilerek vaktin darlığına mebni 

" Her sene daha 
"güzele doğru 

iyiye, dana·,,, 
gitmek ... /1 

"Kemalist rejimin11 

"gayesi bµdur 11 

Başvekilimiz İzmir 

yapılan toplantıya 
(Başı 1. inci sayfada) 

mek, öğrenmek ve lazımgelen tedbir
leri almak ... 

ticaret odasında 

riyaset ettiler 

Bir ihtisas şubemizin tefi bana bir Son söz olarak belediye rei&.i 
rakam verdi. Bu rakam şudur: . arkadafnn, m.illetin çok yüksek 

Memleketimizde teşviki sanayı ve necip bir duygusuna tercü-
kanunundan istifade eden sanayi man oldular ve hepimizin Büyük 
müesseselerimiz isehsali.trna ait Şef'e tazim ve muhabbetlerinin 
bir rakam .. Bunun içınde el sanayii ve milli sevinçlerinin arzını ben-

muhterem vekillerimiz, dahilen ihzarı önümüzdeki yıla bıra-
İzmir enternasyonal fuvan, bu yıl kılan ziraat müzesi, ve gelecek yıla 

da Türkiye cumhuriyeti hükümeti yetiştirilecek olan kültür müzesi gü
başvekili tarafından açılmak mazhari- zel bir şekilde yeniden tanzim edilen 
yetine nail oluyor. ı nafıa ve inhisarlar vekaletleri binala-

Derin bir heyecan ve sevinç ile rı ile evkaf müzesi ve inhisarlar ve
arzetmek isterim ki, bu mazhariyet, iz- kaletinin parka hediye ettiği atış po
mirliler için çok kıymetlidir. Cumhu • lig~n~ fuvarımızın. d.aimi ~irer alaka 
riyet hükümetimizin ve başta siz sev- ve ı~tıfade merkezını teşkıl edecek
gili başvekilimiz olduğunuz halde bü- lerdır. 

Bu seneyi refahlı bir sene olarak 
hazırlamak için neler yapmalıdır? 

Sıkıntılı bir vaziyet var mıdır? Fi
kirlerinizi madde tasrihiyle realist 
bir görüşle anlatmanızı rica ederim. 
Burada görüştüğümüz mevzu akade
mik değildir. Arzularınızın, kabili 
ifa iseler derhal yapılacaklarına emin 
olabilirsiniz. Ben iş üzerinde sizinle 
görüşmekten büyük bir zevk duyuyo
rum, Çünkü hepinizi tanıyorum. Ya
kın arkadaşlarımsınız. Sizi dinlemek
le, bu itibarla da ayrıca bir zevk du
yacağım.,, 

vusturya ile beraber 50 bin tonu, ttt
tünün de 8-10 milyon kiloyu bulaca
ğını, Avusturalya'nın rekabetine rağ
men lngiltere'ye 8·10 bin kilo üzüm 
satmak kabil olacağını, incirin kalite 
ve rekoltesinin iyi olduğunu, Al
manya'da pamuklarımıza da rağbet 

gösterildiğini söyledi ve tacirlerin 
hükümetten gördükleri kolaylıklar i
çin teşekkür etti. 

eserleri yoktur. Bütüı; Türkiy~'de den istediler. Bu benim için çok 
1927 senesinde sanayı şubelerınde büyük ve çok terefli bir vazife-
n milyon liralık istihsa/at ~/muş- dir. Şefimiz, halkm ruhunda ya-
tur. 1931 senesinde 105 mılyona ,.maktadır. 18 milyon türk, ka-
çrktığınr gördüğümüz _bu rakam~~ dau erkeği, büyüğü ve küçüğü 
1936 senesinde 237 mı/yona balıg ile tek bir kalb haline gelmiı 
olduğunu müşahade ediyoruz. 1937 Atatürk'ün üzerinde samimiyet-
senesinin hesapları henüz bitme- )e ve milli heyecanla titremek -
miştir, üzerind~ uğraşrlıy_or. Fakat tedir. Bizim için milli kudret ve 
bunun da tahmınen 255 mı/yona va- irade kaynağı olan büyük ıah-
sı/ olacağı ifade edilmektedir. am huzurunda hürmetle eğili-
Memleketin i§tira kabiliyeti hak
kında ba§ka bir rakam daha verece
ğiz. Bu suretle bir mukayese yap
mak imkinrnr bulacaksınız. 1932 de 
Türkiye' de 86 milyonluk ithalat ol
muştur. 1937 de bu rakam 114 mil
yona yükselmi§tir. Bunun bence i
fade ettiği mi.na: Memlekette is
tihsalat yükseliyor. Hariçten e§ya 
ithalatı çoğalıyor. Fakat Türkiye'
de satılmamış stok kalmış mal bu
lunduğundan §ikayet de yoktur. Şu 
halde istihsal ediyoruz, satrn alıyo
ruz ve kul/anıyoruz. Bu milletin e
konomi sahasında kalkınmasının 
en bariz delilidir. 
Çünkü, iftira kabiliyet ül halinde 

rim. 
Belediye reiaimi.ain iladesi 

Jairesinde kendilerine ar~clece
iime emin olmanıaı rica ederim. 
Kemalist rejim, Atatürk'ün il
hamı ve iracle.i dahilinde YClf•· 
yacaktır. Kemalist rejim bu mil
letin refahını temin edecek ve 
ilelebet koruyacaktır. Milletin 
Atatürk'e olan sevtıisi ve ona o -
lan aarsılm~ bağlılığı bunun aı
manıclrr. 

Y a§aaın büyük türk milleti ... 
Y afcuın Büyük ŞelimU:. 

tün vekillerimizin yüksek alaka ve Büyük iktısadi müesseselerimizden 
yardımlarınız, fuvar~mızı her yıl biraz İş Bankası, Sümerbank, Etibank, Rea
daha olgunluğa güzelliğe eriştiriyor. sürans binaları iktısat ve sanayi pla
lzmir enternasyonal fuvarı mevzuun • nında modern Türkiye'nin eriştiği ve 
dan kuvet alarak Ege'nin bu güzel şeb- gaye edindiği terakkiyi gösteren bir 
ri, süratle bir imara, tezyine ve refa - meşherdir. İzmir enternasyonal fuva-

rı iç turizmi memleketimizde iki defa ha kavuşuyor. Yurdun her tarafında 
olduğu gibi lzmir'de de Atatürk reji- şümüllü bir şekilde harekete getirmiş 
mine has bu ilerleme ve gelişme yal- oluyor. Her yıl yüz binlerce yurttaş 
nız bizim neslimiz tarafından de~il. memleketin en uzak köşelerinden İz· 

mir'e gelerek buradan sonra da bir bugünün eserlerinden daha geniş bir 
çok şehirlerimizi kolaylıkla gezmek 

şekilde faydalanacak gelecek nesiller imkanını buluyorlar. Bu hareketin te
tarafından da minnet ve şükranla ya-

min ettiği iktısadi, içtimai, milli ve 
dedilecektir. 

Çok uzun bir tarih devresi yaşa -
mış olan İzmir şehri, bir çok defalar 
muhtelif sebeplerle yanmış, yıkılmış 
ve yeniden kurulmuştur. Fakat ifti • 
harla söyliyebiliriz ki, tabiatın iklim 
şartlarının tarihin müstesna bir mev
kie, sahip kıldığı İzmir en iyi en ha
kiki imara ve refaha cumhuriyet dev-

terbiyevi faydalar çok büyüktür. Se-

Müteakiben ilk olarak söz alan İz
mirli B. Talat, beraberindeki ameri
kan tütün kumpanyaları müdürleri -
nin fikirlerini anlattı. Amerika'da 
tütün sarfiyatının gittikçe arttığını, 
türk tütünlerine rağbet fazla olduğu
nu, bu sene 20 milyon kilo kadar mü
bayaa yapmayı umduklarını, Yuna
nistan ve Bulgaristan'da kuraklık do
layısiyle mahsul az olduğundan türk 
tütünlerinin satışının bilhassa kolay 
olacağını bu zatlara atfen izah etti. 

Bundan sonra Şerif Rıza halefle -
rinden B. Salahattin söz alarak, Al -
manya ile yapılan yeni ticaret anlaş
ması sayesinde üzüm, incir ve pamu
ğun iyi satılacağını, Almanya'ya sa
tılacak üzümün asgari 40 bin ve A -

B. Salahattin alivre satışlar hak
kında da Başbakanın sorduğu suale 
cevap verdi. B. İsmail Hakkı da söz 
alarak Başvekil ve İktısat Vekilinin 
tacirlerin arzularını dinlemek lutfun
da bulunduklarından dolayı teşekkür 
etti.Ve mahsulün bol olmasından duy
duğu memnuniyeti anlattı. Son ola
rak İktısat Vekili pazartesi günü sa
at 10 da ticaret odasının tetkik ede
ceği sıra dahilinde ihracata ait bil -
tün işlerin konuşulacağını söyledi ve 
toplantıya samimi bir hava içinde ni
hayet verildi. 

Ticaret odasında yapılan toplantı
dan sonra Başvekil müstahkem me,,.. 
ki kumandanlrğını, vilayet Parti ve 
belediyeyi ziyaret etmiş ve müteaki
ben Parti tarafından şehir gazinosun
da şereflerine verilen öğle ziyafetin
de bulunmuşlardır. Ziyafette, İktıaat 
Vekili B. Şakir Kescbir'le hükümet 
erkanı ve diğer zevat bulundular. 

Samih TIRY AKIOCL1! 

.Yilbelmiftir. Bu hareket bize aadece 
İlttıaadt aahadaki yülaıelit endeksini 
göatermi9 olmakla kalmıyor aynı za
~da ı tısaaı saııaoa. sanayi şuoele
nnde aşacağnnız daha ~ok adımlar ol

Baıvekilimiz Celal Bayar aürekli 
alkıtlar arasında nutkunu bitirdik
ten sonra gene aynı sevıi tezahür
leri arasında kordelayı keserek bi
rer birer pavyonları tetkik buyur
,mµalardır.-~~-

rinde nail olmaktadır. Bunu bize, her 
iyi ve güzel şeyi bize veren ve hep -
sinden evet bizi hakiki ve şerefli ben· 
li~imize kavuşturan en Bü_ıiik Türke 
Atatürk'e borçluyuz. Onun aziz var -
lığı etra.fmda parçalanmaz bir kaya 
gibi mütesanit toplanmaktan, onun 
gösterdiği yoldan yUrUmekıten zC"V'k 
duyan tUrJc miJJeti için yapılmıyacak 
ı,, eritilmiyecek yUkaeklik yoktur. 
Nasıl tarih hiç bir millete Atatürk 
gibi kurtarıcı, yaratıcı ve yapıcı bir 
Şef nasip etmeımiş ise, hiç bir mille
tin şefine de türk milletinin Ata • 
türk'e beslediği hakiki içten ve coş · 
kun sevgiyi nasip etmemiştir. Yeni 
Türkiye'nin daha yüksek mertebeye 
ulaşmak için sarfettiği dinamik gay
reti biz buıgün inkılapçı çocukları her 
ıcyden fazla Büyük Önderimize olan 
temiz ve asil sevgimizin kuvetinden 
buluyoruz. Bunun başında devletimi
zin kudretli idaresi, büyüklerimizin 
kendilerinden örnek vererek halk ta
bakalarının içinde yaydrkları çalışma, 
yapma azim ve heyecanı işlerimizin 
başarılmasındaki mucizeyi tamamla· 
maktadır. İzmir enternasyonal fuvarı 
ve Kültürpark cumhuriyetin feyizli ve 
tekamül sahasında bulunan eserlerin-

fer adetlerini fazlalaştırarak tarifeler
de mühim ucuzluklar yaparak mühim 
bir haraketi mümkün kılan D. Demir
yoları ve Denizbank idarelerine ve 
bize fuvarı iç ve dışta propaganda et
mek, tanıtmak hususunda yardım e
den İktısat vekaleti Türkofis teşkila
tına ve sayın matbuatımıza bilhassa 
teşekkür ederim. Bütün beledi çalışma 
larumzda olduğu gibi fuvar işlerinde 
de kuvetli bir yardımcımız olan kıy
metli valimiz Bay Fazlı Gülecs ile FUVAR AÇILDIKTAN SONRA 

duğunu gösteriyor. 
Y apaca.k daha çok itlerimiz ol

duiunu aize .aöylemek inerim. Bu 
çok itler meyanmda aanayideki te -
rakki bamleaini aynı hızla yiirütm.k 
vardD', Hükümetimiz bu bua111ta 
çok mülüm tedbirler almıttır. Bunu 
yakmda büyÜk milletimize bildir
mek imki.nmı bulacağız ve o zaman 
görecekainiz ki milli ekonominin fe
yizcLar olmaaı için lazım gelen bü
tün tedbirler almmıştır. Bu vesile ile 
bir hakikati tebarüz ettirmek iste-
r.im. 

Sanayi hamlemiz 

Askerimiz 
Edirne' de 

(Başı 1. inci sayfada) 
Bütün Edirne baştan başa bayrak -

Iarla süslenmiştir. Birçok yerlerde 
taklar kurulmuştur. Binlerce halk da-
ha dünden Edirne'ye akın etmiş bu -
lunmaktadır. Saat şimdi sekiz ..• Kah
raman türk ordusu Edirne'ye giriyor. 
Erkek, kadın, büyük ve küçük bin· 
}erce halkın alkı~ı ve: 

muhterem umumi meclis ve belediye 
meclisi arkadaşlarıma kalbi teıekkür
lerimi huzurunuzda da arzetmekten 
derin bir haz duyarım. 

(Bap ı. inci sayfada) 
fuvara iJtirak eden yedi yabancı 
devletin bayrakları dalgalanıyordu. 

Fuvarın içine giren yolun iki tarafın
da 1. E. F. (İzmir Enternasyonal Fu
varı) harfleri bulunan bayraklar asıl· 
mıştı. 

Davetliler saat 17 den itibaren gel
miye baıladılar. Tam 17,30 da Başve
kil B. Celal Bayar refakatinde İktısat 
Vekili, vali ve belediye reisi olduğu 
halde halkın alkııları arasında fuvar 
kap11ına varmış bulunuyordu. Mızıka
nın çaldığı ve herkesin hürmetle din
lediği İstiklal marşından sonra tören 
başlamıı oldu. İlk olarak İzmir bele
diye reiai ve sergi komiseri B. Behçet 
Uz kürsüye çıkarak çok güzel bir 
söylev verdi, 

(B. Behçet Uz'un bu güzel nutkunu 
ayrı sütunlarımızda bulacaksınız.) 

Müteakiben aayın Başbakanımız B. 
Celil Bayar, bütün sahayı tamamen 
dolduran on binlerce halkın coşkun 

tirak suretiyle gösterdiği dostluk m
pnesine ve nutukta Büyük Şef hak· 
kında izhar edilen hislere teşekkür 

ederek türk milletinin de aynı duygu. 
lada mütehassis olduğunu söyledile~ 
Bundan sonra Sovyetler Bfrliği pav. 
yonuna giden Başvekil burada doat 
Sovyet Rusya'nın büyük elçisi B. Te
rcntiev tarafından karşılandılar. 

Başvekil, Sovyetler Birliğinin i9ti· 
raki dolayısiylc duyduğu memnuni~ 
ti anlattılar ve dediler ki : 

"- Size teşekkür etmiye geldim. 
Burada teşhir edilen bu güzel ve kıy .. 
metli eserleri görmek isterim.,, 

Bundan sonra pavyonun muhtelif 
kısımları ve bilhassa Nazilli'de Türk
stroy tarafından inşa olunan fabrika
nın resimleri önünde alaka ile tevak
kuf ettiler. Pavyonda teşhir edilmek
te olan bir tabı makinesi işletildi ve 

basılan kağıt Başvekile sunuldu. Bu -
nun üzerinde "Dost Türkiye Cumhu-

İlk sanayi hamlesini yapmak istedi
ğimiz sıralarda bazı kimselerde bir 
pan ve bulutlu fikirler belirmişti. A
caba, diyorlardı sanayi hareketine hız 
vermekle milli ekonomimiz, ziraati
ıniz ve ticaretimiz bundan müteeMir 
olur mu? Bugün sanayi planımız rea
lizc olmağa yüz tuttuğu sırada görü
Yoruz ki ziraatimiz daha mütekamil, 
daha modern usullerle istihsalatta bu
lunmak lüzumunu duyuyor. 

Daima tekrar ettiğim gibi bizim 
~ınleketimizde ziraatimizi ve sanayi
İınizi ayrı ayrı mütalea etmek mahza 
hatadır. Bunlar ekonominin bir kül 
halinde ele alınması lazım gelen tek 
?1anzumesidir. Ancak sanayi bütün 
ıleri tekniğini rantabilitesiyle mem
lekette kurduğumuz zaman muradı
mız ve ticaretimiz tamamiyle teka
lllül etmiş bulunacaktır. 

- Yaşasın Atatürk ... Yaşasın türk 
ordusu... avazeleri yükseliyor. Başta 
umumi müfettiş general Kazım Dirik 
olduğu halde ba~üşavir B. Sabri, 
vali B. Niyazi, belediye reisi B. Şerif, 
bütün teşekküller mümessilleri, aske
rt kumandanlar, mebuslar ve kalaba
lık bir halk kütlesi orduyu şehir med
halinde karşıladılar. 

den biri olarak gelecek nesiller iç.in 
de büyük bir kıymeti olacakalar. 

İzmir enternasyonal fuvarı memle
ketimizin çe9itli mahsullerini, güzel 
dekorlar içinde bir araya toplayıp teş
hir etmek gayesine daha çok yakınlaş
mış bulunuyor. Bu hususta başta 
muhterem umumi müfettişlerimiz ol
mak üzere bütün valilerimize ve tica
ret odalarımıza şükranlarımızı suna
rım. Fuvara hususi bir heyet gönde
ren ve İstanbul'daki işlerimizde ala
ka ile çalışan İstanbul ticaret odasına 
ayrıca teşekkür etmek isterim. Cüm
huriyet hükümetimizin teşvik edici, 
koruyucu tedbirleriyle memleketimiz
de şahsi teşebbüs sahasında müteza
y_it bir muvaffakiyetle meydana geti
rılmekte olan milli sanayi, ziraat, ti
caret ve kültür eserlerini fuvarnnızda 
her yıl daha iyi bir surette teşhir e
den yurttaşlarımıza izmirlilerin sev
gi ve şükranlarını bildirmek benim 
için büyük bir zevktir. İzmir enter
nasyonal fuvarı bu sene yedi dost dev
letin iştirakiyle kıymet ve şümulünü 

sevgi ve bağlılık tezahürleri arasında 
kürsüye çıktı. Halk yorulmak bilme. 
den ve içten gelen bir heyecanla Baş
vekilimizi alkışlıyordu. Nihayet B. 
Celal Bayar, uzun ve çok kuvetli al
kış sesleriyle vakit vakit kesilen ve 
memleket ekonomisinin bir tablosunu 
canlandıran nutkunu söylemiye baş
ladılar, 

riyeti Başbakanı Celil Bayar'a Seki
zinci Beynelmilel İzmir Fuvarındaki 
Sovyet pavyonunu ziyareti hatıraaı" 
ibaresi bulunmaktaydı. 

İkinci bet senelik sanayi pro· 
ıra.ınını bugünlerde yüksek mil
letin huzuruna arzetmekle pa
Yanaız bir zevk duyacağız. 

Sanayi kuvettir. :Milli eko
nomi hayattır. Tiirk mille
ti her ıeye ve her ıeyine rağ-
11ten ya§ıyacaktır. J' e fere/
le payidar ol.acaktır. 
Vatandaşlarım, 
Mahsul senemizin nihayetinde ve 

~ahut rnebdeinde bulunuyoruz. Yani 
0 lü ın . "k d. f l" evaım kapanmış, ı trsa ı aa ı -
~et ~a§latnak üzere bulunmuştur. Böy
lt hır anda bu senenin bütün memle

ete şanıil ekonomisini na,rl mütalea 
ettiğimi söylemek isterinaiz de bu
rıu henden istersiniz zannederim. 

Harici ticarP.t politikamız 
Cumhuriyet hükümetinin harici ti

caret politikasının esaslarını biliyorsu
nuz. Bu siyasetten bu sene de inhiraf 
ctrn· t · 

• 1YCCeğiz. Memleketin umum ıs-
tıhsalatı üzerinde mütehassıs bürola • 
tın bana verdiği rakamlaı: tam mina • 

Askerlerin geçeceği caddeler iki 
taraflı olarak evlerin pencerelerine 
balkonlarına, hatta kiremitliklerine 
varıncıya kadar halkla dolu... Asker
lerimize bir taraftan ayran, diğer ta
raftan karpuz ikram ediliyor. İhti -
yar, genç birçok kimselerin askerle
rin boyunlarına atıl~rak .on~~~~ -~as· 
ret göz yaşlarile ö~tu.~l~.rı goruluyor. 

Üç§ercfeli camı onunde yapılan 
tribünde askeri kumandanlar: ge?e • 
ral Kazım Dirik ve birçok davetlıl~r 
yer almışlar ... Askerin muntazam ?•~ 
yürüyüşle bu trib~n ~nünden geçışı 
ve sert adımlarla ılerlıyerek kuman
danları selamlamaları haikın heyeca
nını bir kat daha arttırıyor. 

Askerimiz biraz sonra Sarayiçi'nde 
istirahat etmişler ve nümune fidanlık 
bahçeainde ordu ?1ü~e~illeri ~erefi
ne bir ziyafet verılmıştır. Bu zıyafet
te ikram edilen yemekler şunlardır: 
Trakya güveci, Tunca yoğurdu, Me
riç pilavı, türk geldi karpuzu .•• 

Elen kıtaları da gayr·i mkeri 
mıntakaya girdi 

Bir yangın yerinde ele alınan ve al
tı sene için proğramlanan bu işin en 
iyi kısımları iki sene gibi kısa bir za· 
manda meydana getirilmiştir. Sarf edi
len emek ve gayret neticesinde İzmir 
enternasyonal fuvarı daha bugünden 
bir çok fuvarlardan üstün bir hale 
gelmiştir. Kültürpark bütün tesisleri 
ve cazibesiyle halkımızın istifade e
deceği bir toplantı yeri olmuıtur. Bir
birini tamamlamakta olan bu iki ese
rin bütünlenmesi için önümüzde an
cak bir senelik iş kalmıştır. Her halde 
İzmir enternasyonal fuvarını ve Kul
türparkı gelecek yıl daha mütekamil 
bir tekilde sizlere takdim edeceğiz. 
Bir entert asyonal fuvar kurmak ve 
bunu daha . her yıl biraz daha ol
gunlaştıran, dünyaya arzetmck işinin 
güçlüğünü, ağırlığını biz ancak hükü
metimizin, partimizin ve büyükleri
mizin müzaharetleriyle karşılıyabili
yoruz. Bu güzel faydalı müesseseyi 
lzmir'in başarabileceği bir iş haline 
getirmek hususunda diğer işlerimiz
de de olduğu gibi yaptığınız daimi 
yardımlardan dolayı siz muhterem ve 
sevimli başvekilimize bir kere daha 
bütün hemşerilerim namına şükranla
rımızı arzetmeyi tatlı bir vazife adde· 
derim. 

Ati na, 20 a.a. - Lozan muahedesi
nin askeri kuyudatını ilga eden Se
lanik anla~ası mucibince, elen kıta
ları, vaktiyle gayriaskeri olan Evros
Meriç - mıntakasına girmit ve büyük 
heyecanla kar9ılanmıştır. 

Aleksandrupoluis • C9ki Dedeağaç· 

kolordu merkezi ittilıu 2huımıııtur. 

İzmir'e, ve İzmir enternasyonal ft.ı. 
varına yakın alaka gösteren kıymetli 
yardımlarda bulunan muhterem 1ktı
sat vekilimiz Şakir Keeebir ve diğer 
mYP,tcum ıek.ill"i,gija ye kıY.~ 

a~tırmıştır. Önümüzdeki yılda daha 
hır çok devletlerin fuvarımıza iştirak 
edeceklerini umuyoruz. Milletler ara
sındaki ekonomik ve kültürel münase
batın mütekabil anlaJma ve sevi,mele
re de yol açtığı muhakkaktır. Siyasi 
zümreler arasında tahakkuk eden 
dostlukların halk tabakaları arasına 
yayılıp milletlerin benliğinde kuvet
l~mesininv umumi sulh için ne kadar 
lazım oldugunu takdir edebiliriz. Bu
nu temin edebilecek en iyi vasıtalar a
r~sında e~~ernasyonal fuvarlar başlıca 
bır mevkı ışgal etmektedir. İzmir en
ternasyonal fuvarının yıldan yıla şu 
bakı_mdan da genişliycn bir fayda ver
mesınd:ı:ı haklı bir sevinç duyuyoruz. 
tık tesısınden beri fuvarımıza iftirak 
etmekte olan dost Sovyet hükümetine 
ve bu iştirakin her yıl biraz daha zen
ginleşmesine şahsen çalıpn ve bugün 
de aramızda bulunmakla bizi memnun 
eden Büyük Elçi B. Terentiev'c gene 
senelerden beri fuvarımıza iştirak e
den dost ve müttefik Elen hükümcti
ne ve onun İzmir konsol06u B. Vriea· 
kis'e, komşu Elen topraklarından bu 
güzel günürnüzda aramızda bulunmak 
üzere zahmet edip gelen Elen heyeti
ne ve bu yıl her biri zarif birer pav· 
yon yaptıran dost büyük Britanya 
~~~~nya, İtalya, Belçika ve Filisti~ 
hukumetlerine ve bu iştirakleri temin 
hususundaki sevimli alakalarından do 
layı bu devletlerin sayın İzmir koneo
loslarına ayrı ayrı teıekkür ederim. 
~m~li bi!büaııımr.ı. 1zm.iı'.io 

Başvekilimiz diğer kısımları da a -
laka ile tetkik ettikten sonra italyan 
pavyonuna gittiler. Burada evela İs
tiklal marşımızla faşist marşı çalındı 

[Sayın Başbakanımızın bu çok mü
him nutkunu birinci sayfamızın ilk 
sütunlarında merakla okuyacaksınız.] 

ve dinlendikten sonra pavyonun kil • 

şat resminin sayın Başvekil tarafın

dan yapılması rica edildi. B. Celal Ba
yar makasla, kordeleyi kesmek sure. 
tiyle dost memleket pavyonunu açtı
lar. 

B. Celil Bayar'ın gene alkışlarla 
biten nutkundan aonra açış merasimi 
başladı ve Başvekilimiz B. Celal Ba
yar kordeleyi keserek sekizinci en
ternaayonal İzmir fuvarını açmış ol
dular. 

Pavyonlarda 
Başv~k~limiz ilk olarak elen pavyo

nuna gıttıler. Burada, müttefik devle-
tin hmir başkonsoloau B. Emil Vri. 
zakis'in, Türk • Elen dostluğunu ve 
dost Yunanisun'm Büyük Şefimiz 
hakkındaki tazim hislerini tebarüz 
ettiren bir nutku ile karşılandılar. 

Baıvckil, Yunaniıtan'ın fuvara iş . 

bu sevinçli günlerinde en mühim bay
ramlarımızdan biri olan bu törene baş
kanlık etmek lütfunu bizden esirge
mediğiniz için hararetli teşckkürleri
m~zi tekrarlarken, aziz ve sevgili Şefi
m~z Atatürk'e İzmirlilerin ebedi bağh
lıgını ve tazimatını lütfen iblağ bu
yurmanızı yalvarırım. 

- Yatuın Autürk, Y8§allın Cum-
bttrı,._ -

Mütea~ib~n dost İngil:ere pavyo
nuna geçıldı. Başvekilimiz burada bil
hassa tayyare modeli üzerinde verilen 

izahatı büyük bir alaka ile dinlediler. 

Alman pavyonunda sentetik ben
zin, kau~uk, suni pamuk ve yün gibi 
alman kımya sanayiinin son terakki -
)erini gö_stcren maddeler teşhir edil -
mektc}ılt. Başvekil burada yün ve pa· 
muk hakkında izahat aldılar. Filistin 

ve Belçika pavyonları da ziyaret o

l~n~uktan sonra fuvar gazinosuna gi. 
dıldı. 

v Baş~akanımız akşam yemeğini di
ger davetlilerle birlikte fuvar gazino
sunda yediler. 

Sanıih TIRY AKlotıu 
Adliyf• 1 ~ elt:ilimiz lzmir'de 
Bir müdclctlenberi Ödemiş'te isti_ 

r~~at .. etmekte olan Adliye Vekili B. 
Şukru Saraçoğlu bu sabah hususi bir 
otor~yla. l~ir'e geldı ve fuvarm aç1-
lıg torenme ıştirak etti. 
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Fikir biraz cüretkôrane görülebilir ••• 

Fakat neticeleri şayanı hayrettir. 

L Kadın olmanın yegSne 

1 mahzurunu unutturur. 

• İcad edilince, kadın inanılmıyacak derecede 
f E M 1 L .büyük bir serbestiye ve emsalsiz bir 

. / kavuştu. 

• Her ay tekerrür eden müıkUt ve ilzücü gün-
f E M 1 l lerde kadını bütiin düşünce ve eziyetlerden 

1 kurtardı. Hayatını ve aile saadetini sigorta etti. 

• En ince elbiseler ve en dar banyo mayoları 1. l altında sezilmez, kullanan kadın bile mevcudi-
1 yetini kat'iyyen farketmez. 

-
F EM İ 
F EM İ 

Mikroblu bezlerin ve pamuk tamponların kal dınların bütün hayatlarına mal olan rahim ve 
1 

tenasüli ıztırablarmı ortadan kaldırır. 

Kanı emici ve muhafaza edici beyaz ve kırmı· 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 
kullanmalıdır. FEMlL küçük ve yumuşak olduğundan el çanta-' 

nu:da bile ta91nır. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur. 
5555 

Resmi daire ve müesseselerin 
· nazarı dikkatine : 

ürkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 
Bankamızın malı olan ve resmi daire ve müessese ola

rak kullanılmağa elveritli bulunan Anaf analar caddesin
de Memurlar Kooperatif binası namiyle maruf binanın 
Sümerbank tarafından tahliye olunan üst katları kirar 
verilecektir. 

Birinci katta bet oda, bir büyük salon, koridor ve hela
lar, ikinci ve üçüncü katların her birinde sekizer. oda, bi
rer büyük salon koridor ve helalar vardır. 
Binanın her tarafında lambalarla techiz edilmiş elek· 

trik ve kalörifer tesisatı mevcuttur. Binanın teshin masrafı 
bankamıza aittir. Tenvirat ve tanzifat resmini ve mukave
le masrafını mucir verecektir. icar bedeli her ay pefİn alı
nır •. Resmi daire ve müesaeselerle icar 1ie elinin ve tenvi
rat, tanzifat resmini·n tediyesi müzakere edilmek suretiyle-

. de teıbit edilebilir. 
Taliplerin kira bedeliyle ödenme teklini havi teklif mek

tuplan~ı 15 ağustosa kadar banka merkez müdürlüğüne 
tevdi etmeleri· veya icar hususunda görüşmek üzere mer· 
kez müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan ounur. 5301 

TAILiiNS>ü %1Lii11LEIU 
• . KARSI 

Cllbiill IJiiPEA 

• 
Cildinizin tahriş edilmemesini 

isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
seve kullanılan, ve cildi braı· 

tan sonra pamuk gibi 
yumuıatan 

POKER 
tıraş bi<aklannı kullan1n11. 

ULUS 

...İllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -- -- Guinruk ve in. B. - -- -- -
Tamirat yaptırılacak - --- -- -- --: Ankara inhisarlar Battnüdürlü-

§ N u R K A L E M --= ğünden : 

--
_ İdaremizin Küçük Yozgat'taki pat-

: Kurşun kalem fabrikasında her : ]ayıcı maddeler deposunun 588 lira 2 
: nevi kalem imal edilmektedir. : kuruştan ibaret keşif varakasına pro
- Mümasili ecnebi kalemlerine : je ve şartnamelerine göre tamiri yir-
- çok faiktir. = mi gün müddetle açık pazarlığa ko-
: Fiatları ecnebi kalemlerinden : nulmuştur. 
: % 50 ucuzdur. : Aleni pazarlık ve ihalenin 5-9-938 
- - tarihinde saat 10 da batmüdürlüğü-
§ Kurşun kalemler : § müz binasında toplanacak komisyon

: da icra edileceğinden taliplerin 34 li
: ra 11 kuru' muvakkat teminat para-

-- Süpcryör 
: Timsahlı 

= 301 - 2 = 1205 
=Not 

Mektebli : lariyle gelmeleri ilan olunur. 
Altı derece sertlikte § (3236) 5863 --: En iyi cins 

: Dağdelen 15 derece sertlikte 
: 1011 Marangoz kalemi 

-- . 
Tapu .-ve Kadastro -----

-
: 99 Taşçı kalemi ---

-- Saç dolap alınacak --- Kopya kalemleri . : Tapu ve Kadastro Umum Müdür-
: lüğünden : = 299 

= 701-A 
Ulus 

= 701- B = 701- c 

Yumuşak : 1 - Umum Müdürlük merkez sicil-
Orta sert : ler müdürlüğü mahzeninde mevcut 
Sert : !stor kapaklı demir dolapla üzerleri-
lyi cins : ne sürme kapaklı 11 adet saç dolap ---: 71 - A. B. C. üç dereceli : yaptırılacaktır. -: 702 - A. B. C. D. E. Beş renkli : 2 - Eksiltme 5 eylül 938 pazartesi 

: 702 - A. B. Mavi - Kırmızı - günü saat dokuzdadır. 
: 72-A.B.C.D.E. Beş renkli iyi cins: 3 - Beherinin muhammen bedeli 
: p t l I : (200) liradır. 
= as e er = 4 - Şartnamesi umum müdürlük 
: 1315 6 renkli : - -: 1325 12 renkli : 
: 1301 12 renkli iyi cins E 
: 24 renkli iyi cins : 
: 901 Kırmızı - Mavi : - -: Stabilli 12 renkli iyi cins : 
: ., 24 renkli iyi cins : 
: Dermetograf Üç renkli kalem -
: 311 Grafit ve renkli Minlen : 
: 231 - 232 Kırmızı ve mavi tebeşir: 
: Çeşidlerimizi her kırtasiyeci- : 
: den istiyebilirsiniz. : - --
§Nurkalem Lld. ~irkeli§ - -: İstanbul, Sirkeci -
: Mühürdar zade han No. 1 • 2 : 

5869 = 
:111111111111111111111111111111111111111: 

levazım müdürlüğünden alınabilir. 
5 - İsteklilerin tamamının muham

men bedeli üzerinden % 7,5 pey ak
çesile mezkur gün ve saatte umum 
müdürlük levazım müdürlüğünde top 
!anacak komisyona müracaatları. 

(3260) 5878 

. 

Ankara Valiliği 

Muhtelif inıaat yaptarılacak 
Ankara V aliliğinclen : 

Etimesgut'taki radyo istasyonu bi
nası önündeki meydanlığın içinde 
yapılacak şose, ~rdUr, büz inıaatı 
1. 9. 938 perşembe gUnU saat 10 vilA
yet binasında Nafıa müdürlüğü oda
sında toplanan komisyonda ihale ya
pılmak üzere açık eksiltmeye konul
muştur. Keıif bedeli 3848 lira 24 ku
ruştur. 

Muvakkat teminatı (288) lira (62) 
kuruştur. İsteklilerin muvakkat. temi
nat mektup veya makbuziyle ticaret 
oa.~lbaı ve Nafıa mjidUrlUğUn-

• den hu işe girebileceklerine dair ehli
yet vesikası ile birlikte yukarıda sö
zü geçen G. ve aaatte Nafıa komisyo
nuna gelmeleri. 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZ İN 
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 

Ba,, diş ağrılan 
Ve üıütmekten mütevellit bü
tün ağn, sızı, sancılarla nezle

ye, romatizmaya kartı 

NEVROZ İN 
Kaıelerini alınız 

icabında günde üç 

kaşe alınabilir 
5509 

. --
r _ ·: ;Tüze BakanhQı 

Tamirat ve badana iıleri 

Adliye Vekaletinden: 
Yeni şehir' de vekaletler mahallesin

de Temyiz mahk•me•i ~tısında yapı
lacak tamirat ile dahilen yapılacak 

badana işleri pazarlıkla isteklisine 
ihale edilecektir. 

Pazarlık 29. 8. 938 pazartesi günü 
ıaat 10 da Temyiz binasında vekalet 
levazım ve daire mGdürlüğü odasmda 
toplanan komisyonca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 77 liradır. 1stek
liler şartname ve keşif cetvelini gör
mek için her güh levazım ve daire 
müdürlüğüne ve pazarlık günü ve aa
atmda bet lira 78 kurut muvakkat te
minatlariyle birlikte komisyona müra
caat etmeleri ilan olunur. 

(3089~ 5~42 

Bu işe ait prtnameyi ve kegfi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilir-
ler. (3164) 5755 

Kiremit ı~ı 
Ankara V alilifinden : 

Ankara Gazi Terbine enstitüsil ça
tısının kiremide tahvili iti 1. 9. 938 
perıembe günü saat 10 da vilAyet bi
nasında Nafıa müdürlüğü odasında 
toplanan komisyonda ihalesi yapıl
mak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuıtur. Ketif bedeli 
(14996) lira 25 kuruıtur. 

Muvakkat teminat miktarı (1124) 
lira (72) kuruıtur. 

İstekliler teklif JJ?ektuplarını tica
ret odası vesikaıı muvakkat teminat 
mektubu veya makbuzu ve nafıa ve
kaletinden 938 takvim yılına mahsus 
olarak aldıkları müteahhitlik veıika· 
lariyle birlikte sözü geçen günde saat 
9 a kadar Nafıa komisyon reisliğine 
vermeleri isteklilerin keşif ve ıartna
meyi Nafıa müdürlüğünde 'her gün 
görebilir. (3163) 5754 

· -,,~ -
An~ara BelediyeS-i 

Kamyon lislikleri ahnıcak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Temizlik itleri fort kamyonla

rı için lüzumu olan 8 adet dıt ve 8 
adet iç lastiği on bet giln müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (892) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (69,90) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 2. 9. 938 cuma günü 
saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. (3171) 5758 

Mazot ahnacak 
Ankara Belediyeıinclen ı 
1 - İtfaiye vesaitinde kullanılmak 

üzere mübayaa edilecek olan (55000) 
kilo mazot on bet eün müddetle ka
palı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (7150) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (336,25) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istlyen· 
lerin her gUn yuı itleri kalemine ve 

isteklilerin de 2. 9. 938 cuma günü 
belediye encümenine müracaatları. 

(3172) 5759 

11 Kalem yağ alınacak 
Ankanı Belediyesinden : 
1 - Otobüs ve belediye vesaiti için 

alınacak (11) kalem yağ on beş gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (11290) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (846,75) Ji. 
radır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin 
her gün yazı işleri kalemine ve istek· 
lilerin de 2. 9. 938 cuma günü saat 10 
a kadar taahhüt mektuplariyle bele
diye encümenine müracaatları. 

(3173) 5760 

Memba suları hakkında 
Anakara Belediye Reisliğinden : 
1 - Ankara'ya batka yerden geti -

rilen menba sularının orijinal ambaUlj· 
lan olan damacanalardan bqka ıişe -
lere tevzi işi 15 - eyllıl - 938 de men 
ve o tarihten sonra yalnız damacana· 
larla ve bir de menba ve mahrecinde 
usulü dairesinde doldurularak gönde -
rilmiı küçük ıişelerin satlJlna müsa -
ade edileceği. 

2 - Şehir menba aulannın küçük 
şiıelere doldurma işi bu suların menba· 
ları yanında ve belediye idaresince 
gösterilecek plan üzerine yapılacak te
sisat dairesinde yapılacak ve ıehirde 

yalnız muayyen şeklinde kapalı ve 
mühürlü kaplarla .atılacaktır. Küçük 
şişeler tevziatı yapacak mcnba sahip
lerinin bu hazırlıkları 15 • eylill - 938 
tarihine kadar tamamlamalan ve o 
günden sonra şehir içindeki yerlerin
de su isleri yanılmasına mUsaade edil
miveceği beledive encümeni karariy -
le ilan olunur. (2986) 5498 

Kreolin asit sülfirik 
alınacak 

Ankara Belediyesinden ı 
1 - Otobüs itleri müdürlüğü ıçın 

alınacak (500) kilo kreolin ile (300) 
kilo asit sülfirik on bet gün müddet -
le açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedelleri (392) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (29,40) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
terin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de (26) ağusta. - 938 cu -
- e:u....u ..... , vn. 1ı»-~'--"-' ı.-1 ... ..ı:r• --
mümenine müracaatları. (2980) 

5492 

1500 tuval ~imenfo ıhnacak 
Ankara Belecliyeainclen : 
1 - Fen itleri müdürlüğü için alı

nacak olan (1500) çuval çimentoya 
verilen bedel haddi layrk göriilmedi
ğinden açık eksiltmesi on gUn uzatıl
mıştır. 

. 2 - Muhammen bedeli (2287,5) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (171,56) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istlyen -
terin her gUn yazı iıleri kalemine ve 
isteklilerin de 26 - ağustos - 938 cu • 
ma gUnü saat on buçukta belediye en· 
cümenine müracaattan. (2983) 

5495 

92 Çift (lıme alınacak 
Ankara Belediyesinden : • 
1 - İtfaiye müdürlüğü memur ve 

müstahdemini için yaptırılacak (92) 
çift çizme on bet gün müddetle açık 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1650) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (123,75) 
liradır. 

4 - Şartnamesini ve nümunesini 
'görmek istiyenlerin her gün yazı iı
leri aklemine ve isteklilerin de (26) 
ağustos 938 cuma gUnU saat on buçuk
ta belediye encümenine müracaattan. 

(2984) 5496 

Baskül alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
Hayvan paı:n için lüzumu olan bu 

kUl 2 eylt'.11 938 cuma gününe kadar 
bir ay içinde pazarlıkla alınacağın

dan isteklilerin her cuma ve salı gün
leri saat on buçukta belediye encüme
nine müracaatları. (2943) 5418 

Taı küpeJfe ve SIYa yaphrllıcak 
Ankara Belediyesinden ı 
1 - Samanpazarı bahçesinde yapt

lacak taş küpeşte ve harıci aıva işi on 
beg gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

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

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

4 - Şartnamesini gönmk istiyen
lerin her gUn yazı iıteri kalemine ve 
isteklilerin de 26. 8. 938 cuma günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
mUracaatlan. (3060) 5610 

zı - s -1938 

Orman Koruma , 

Bana Ye Bolu onna11 
mekteplerine ılt11<ak liıteneı• 

kayıt ve kablll 11rt1an 
Ornıan Umum Müdürlüğündell 

Bu ıene Bursa ve Bolu orman mek 
teplerine müsabaka ile parasız yatıl 
elliıer talebe alınacaktır. Mektepl 
rin tahsil müddetleri Uç senedir. ?t{c 
zunları (Orman Mühendis Muavini 
unvaniyle meslekte kullanılırlar. ı 
teklilerden apğıda yazılı prtlar ar 
nır: 

1 - Türkiye cümhuriyeti tabaı 
dan olmak, 

2 - Yatı 20 den yukarı olmamak 
3 - Sağlık durumu normal der,.. 

cede, yani dil, göz, kulak ve vücudun· 
da irıza ve noksanlık bulunmamak. 
arızalı ve dağlık yerlerde yürüyüp 
gezmeğe hayvana binmeğe bünye tC" 

şekkülatı müaait ve dayanıklı olmak. 
4 - İyi ahlaklı, hüsnühal sahibi ve 

geçmi9 mahkumiyeti olmamak. 
5 - Orta mektebi bitirmiı bulun

mak. 
6 - Bu şartları haiz olanlar Bursa 

ve Bolu'da mektep müdürlüklerine, 
diğer yerler için 7 nci maddede isitıı
leri yazılı Orman Ba,müdürlüklerine 
verecekleri dilekçelere: 

A) Nüfus cüzdanı, asıl veya tas
dikli sureti, 

B) Uçüncü maddede yazılr uğtık 
durumlarını bildirir tam teeıekküUU 
hastanelerden veya bu hastanelerin 
bulunmadıkları yerlerde hükümet 
doktorlarından alacakları tasdikli ra· 
poru (tam teşekküllü hastane olmı• 

yan yerlerden kabul edilecek istekli· 
terin kayıtları imtihanı kazandıktan 
sonra mektepçe yaptırılacak muayene 
neticesine kadar esaslandırılma% ve 
bu muayenede yazılı evsaf kendisin· 
de bulunmıyanlar mektebe alınmu. 

C) Çiçek qısı vesikası, 
D) Dördüncü maddedeki yazıyt 

göre belediye veya polis merkezleri 
tarafından tanzim ve tasdik edilecek 
hüsnühal mazbataaı, 

E) Orta mektep talıadetnamesinirı 
asıl veya tasdikli örneği, 

F) 6 X 9 ebadında 6 fotoğraf_ 
bağlamalıdır. 

7 - Müsabaka imtihanına girecek• 
lerin namzetlik kayıtları ıs ağustos 
1938 tarihinden bqlıyaralıc ıs eylQ t 

1938 ak§8J!lına kadar Buna 'H '.Rnh 
fçin Orman meK eplerınde, diğer yer• 
ler için Ankara, İstanbul, Edime, lr 1 
mir, Antalya, Adana, Diyarbakır, E
lazığ, Karı, Trabzon, Samsun. Kuta• & 

monu, Konya, F.ekitehir Orman ~ 
müdürlüklerinde yapılacaktır:--~-

Noksan evrak getiren ve gönderen• 
lere müracaat etmemit nazariyle ba• 
kılır. 

8- İmtihan 16 eylQl 1938 cuma gU• 
nü Bursa ve Bolu orman mekteple- ı 

riyle 7 inci maddede isimleri yazılı 

Miliyetlerde aaat 14 ili 18 e kadar d,.. 
vam etmek üzere orta mekteplerde o
kutulan riyaziye ve Bioloji derele
rinden yapılacaktır. 

Muayyen gün ve saatte imtihanda 
bulunmıyanlar müsabaka harici bırr 0 
kılır. 

9 - Yukarıda yazılı tartları hail 
olanlar, müsabaka imtihanı neticeıirı
de muvaffak olarak mektebe alındık• \' 
]arı takdirde tahsil esnasında mektebi 
terkettikleri veya bitirdikten ıonrt 

tayin olundukları vazifeye gitmedik• 
leri halde mektebin yapmıı olduğll 
aıaarafları ödiyeceklerine dair kendi" 

]erine verilecek nümuneye göre no
terlikten tasdikli bir taahhüt ıenedl 1 

vereceklerdir. Bu senedi getirmiyeır 
terin mektebe devamlarına müsaadf 
edilmez. 

10 - İmtihan neticesi Bursa ordl' 
mektebi müdürlüğü tarafından 30 er 
lül 1938 tarihinde Ulus, CümhuriyeC. 
Tan, Aktam. Son Posta gazeteleri'/' 
le ilan edilecek ve ayrıca imtihan yr 
pılacak vilayetlere de bildirilecektir• 

(2955) 5731 

Üstüpü, destere ağzı 

ve saire ahnacak 
Ankara Belediyeıinden: 

1 - Su itleri müdürlüğü için ,Jr 
nacak olan <100) adet kızılcık k~ 
sapı (50) adet karpit memesi (1o0 
kilo üıtübü (100) adet destere •~ 
(60) kilo ıüliyen on beı gUn ısı
detle açık eksiltmeye konulmuıtut• f' 

2 - Muhammen bedeli (107.5) 
radır. li' 

3 - Muvakkat teminatı (8,06) 
ra&~ ~ 

4 - Listesini görmek iatiye11le 
her gün yazı itleri kalemine ve ~ 
lilerin de 26. 8. 938 cuma günU -, 
on buçukta belediye enc:iimeninc 11 
racaatlan. (3061) 56 

d 

d 
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1 H i K A y E ! ............ ~ .. ~ .. ~ .. ~ ... ~............. Yaz sporlarından: Su kayağı 
(HA VA SEFERLERi) 

enirt Ankara - l&tanbul arasında 

Pazardan mada her gün : 

Yeşilköy'den hareket 8.30 
Ankara'dan hareket 8.30 
Ankara'dan 
cumartesi gilnlerJ 16.00 

Nöbetçi Eczanler 

den: 
mek· 
atılı 

~ ple-
:Me· 
'ni) 

ts· 

Pazar 
Pazartesi 
Sah: 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya 

ara· 

~sın· 

~e-
!un· 
pak, 
yüp 

te· 

ıtk· 
l ve 

un· 

rsa 
lne, 
"ın

·ne 

~ ~ ~ ~~:;~~~ 

üii!;· Iık \, 
llÜ ~ 
in Sesilya Mallan, iç sıkmtısiyle uy~· 

bet dı. Kocası •Gerri yanında yoktu. P!aJ~ 
·k. ı rak gelnııştı. ı ı çocuğiyle yalnız o a . .. .. ö ~le· 
kocası her hafta cumartesı gunu g 

il ·· akşam den sonra geliyor, pazar g nu . 
'an iizeri Londra'ya dönüyordu. Sesıl~a, 
ne bu hafta kocasını sabırsızlıkla beklı. -
ve Yordu. Çocuklarının yanına ~ilrebb~· 
n· }'e olarak yeni aldıkları Tessı den şı· 

,_. . Kız ,.,ocuklarla "'ayet edecektı ona. • :s 

hiç meşgul olmuyordu. Bir çok ~s
taflarmdan kısarak, büyük fedakar-

t lıklarla "o<:uklarının terbiye ve bak.~ • 
ri :r b"'tli gun mı için tuttukları bu kız, u .. n 
k delikanlı:larla gönül eğlenıdınyordu. 

lier nedense kocasının Teesi'ye karşı 
in büyük bir t:veccühü vardı. Şimdiye 

kadar bir kaç defa bu terbiy~~. kı.za 
Yol vermek istemiş, fakat Gerrı nın ~s
rarı üzerine bu fikrinden vaz geçmış-

• ti. Ancak son günlerde Tessi'nin ta -
vırları çekilmez bir hale gelmişti. 

Birdenbire müthiş bir gürültü kop· 
tu. Se~ilya hemen yatağından fırladı. 

• Odada yapyalnız kalan iki çocuk bo -
• ğuşurlarken orta masasını devirmiş· 
• ler, aurahi ve bardakları parça, parça 

etmişlerdi. Çocukların üstleri bafları 
• su içinde kalmıştı. 

Sesilya ile iki çocuğu kahvaltılarını 
Yapıyorlardı. Bu sırada Teısi kırıta, 

kırıta geldi. Bir sanda.iye ~~~ak kah • 
• vaıtı masasına yerleştı. Kuçuk kırm:· 
. ıt dudaklarını büzerek müstehzi hır 

tebessümle Sesilya'yı süzdü. Sesilya, 
• henüz otuz iki yaşlarında gen~ ve ~~: 

ı~ı bir kadındı. Fakat, onun güzellıgı 
l'essi'nin yanında biraz sönük kalı
Yordu. 

Sesilya kaşlarını çatarak genç kıza 
~ktı, Sonra sert bir sesle söyledi: 

- Sabahları, banyo almak üzere de
n~e gittiğin zaman hiç olmazsa bana 
haber ver de çocuklarla ben alakadar 
0 1Ynn. Bu sabah gene odalarını alt üst 
ettiler. Kırıp, dökmedikleri şey kal· 
't!ladr. 

l'easi hiç istifini bozmadan cevap 
"'Crdi: 

namesini otuz sene evel hazırlamış. 

Tessi derhal hürmetkar bir tavır ta
k,ındı: 

- Bütün kalbimle sizi tebrik ede
rim madam. Artık çok zengin oldunuz. 
Şimdiden sonra istediğiniz gibi Y_~şa· 
yabilirsiniz. Kim bilir ne kadar guzel 
tuvaletler yaptıracaksınız. 

-Tabii. Bütün eskilerimi atacağım. 
Her şeyimi yeni alacağım.. . 

Tessi düşünüyordu. Sesılya zengın 
olmuştu. •çocuklarına istediği gibi 
mürebbiye tutabilirdi. Binaenaleyh, o
na her dakika yol verebilirdi. Artık 

kafa tutmanın manası yoktu. Nazik 
ve mütevazi bir tavır takındı. Mösyö 
Bernat ile balık avına çıkmaktan vaz 
geçti. Çocukları alarak deniz kenarına 
gitti. 

Tessi gider gitmez, iç.eriye pansi
yon sahibi kadın girdi. Yüzü~d~n dil· 
şen bin parça oluyordu. Öfkelı hır ses
le: 

- Maöam, dedi. Çocuklarınız biraz 
fazla gürültü yapıyor. Diğer müşteri
lerim şikayet ediyorlar. Çocuklarımza 
sahip olmanızı sizden tekrar rica ede· 
rim. 

Sesilya ayağa kalktı, pansiy-0n sahi· 
bi kadını hakaret dolu bakışlarla tepe
den tırnağa kadar süzdil. Soğuk bir 
sesle cevap verdi: • 

- Bir daha müsaade almadan benim 
odama girmeyiniz. Size bunu kati bir 
lisanla ihtar ediyorum. Zaten.buradan 
pek memnun kalmış de~.ili~. Bir. ~aç 
güne kadar lüks bir plaJa gıdecegım. 
Anladınız mı? .• 
Kadın §aşkın, şaşkın Sesilya'nın yü· 

züne baktı. Sonra hiç sesini çıkarma -
dan yavaşça odadan çıktı. 

Sesilya plajda kumların üzerine u
zanmış az ötede çocuklariyle oynayan 
Tessi';e bakıyordu. Bu kız bir~e;°'bire 
nasıl değişmişti. Pansiyon sahıbı ka • 
dını gözünün önilne getirdi. Kadın o· 
nun karşısında nasıl da birdenbire kil· 
çülmüştü. Bundan sonra herkes onun 

- Bundan sonra size haber veririm arzusunu yerine getirmeğe gayret e-
llladanı, decekti. Çünkü; zengindi. He: istedi-
kıztn bu tavrı Sesilya'yı çileden çı· ğini yapabilirdi. Karan~ı.verdı. Lond· 

kardı. Yüzü evela sarardı, sonra kızar- ra'ya döner dönmez il~ ışı aenelerden-
ch. liiddetle: beri oturduğu evden çıkmak olacaktı. 

- B-cnimle biraz daha terbiyeli... Londra'nın en kibar caddel~r.in_den bi· 
. Sözünü tamamlayamadı Odaya pan- . de büyük bir ev alacak, ıçını şık ve 81

Y~nun hizmetçisi girdi. Bir mektup :~dern bir surette döşeyecekti. Tabii, 
&etırdi. Sesilya kocasından gelen mek· 1 kt Eski 
tub hususi otomobili de o aca ~· . 

U heyecanla aldı. 
1 

. 
1 

hbaplığı kesecektı. Yenı 
l'essi altı sayfalık mektuba bakıyor dost arıy e a , "ksek sos-

'-'e o h d dostlarını ise Londra nın yu n senelik bir evlilik ayatın an 110
nra Q bö ı uzun yetAsinden se,.,ecekti. erri'nin karısına Y e "' :s d 

~cltt d' r Ertesı· ak.:am Gerri'yi ıstasyon .a ta-.ı Uplar yazmasına hayret e ıyo - T kl 

Çarşamba 
Perşembe 
Cuma: 

: Sebat ve Yenişehir ,. 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara ,. 

Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat 11ehir: (1023-1024). - Şehirlcrara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
arıza memurluğu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anban: (3705}. - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civan: (2645, 
1050 1196). - Samanpazarı civan: 
(2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba~.ı, 
Bizim taksi: (2323) - Havuzbaı.ıı: Gu
ven taksi: (3848) : Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291), 

Otobüılerin ilk ve son 
' ıeferleri 

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

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'c 
Etlik'ten Uluı; M. na 

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

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

Yenişehir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yeniıchir'c 

Sabah 
İlk 

sefer 
6.45 
7.15 

7 25 
7.10 

6.30 
7.QO 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.l10 

1.00 -.-
7.00 
7.10 

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

Akşam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

§ U. Meydanıyle istasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

~ U. Meydanıylc Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında sa~t 8 
den 20 ye kadar vaaati her beıı dakık~· 
da· saat 20 den 21 e kadar her on dakı
kada; saat 7 den 8 eve 2~ den 23 .e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakıkada bır 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydam'ndan saat 23 
· deki aon seferlerle bunlann U lus mey

daru'na dönüşleri sinemalarm dağılı:1 
saatlerine tabidirler. 

TeahhütlU 18 e kadardır. • . 
Posta aaat 19 a kadar lıtanbul cihetıne 
mektup kabul eder, 

Posta Saatleri 

Haydarpaııa'ya : Her sabah 8.2Q. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
şembe, Cumartesi 
Toros sürat.) 

Tren Sa:ıtleri 

Samsun hattına· : Hcrgün 9.35 (Kayı;.e
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 
ZoniUldak hattı : 

9.35 
15.00 

Kınkkale'ye rayotobüs .. 16.0S 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Cemazil'ahir: 24 

S. D. 
Güneıı: 5 14 

Ruflli - 1354 
Ağustos: 8 

S. D. 
Akşam: 19 00 

" Okullar · " 
Siyasal bilgiler okulu 

kabul şartla .n 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlü· 
ğünden : 

Kayıt, 25 ağustosta başlar, 25 ey
lQlde biter ve yalnız pazartesi, per
şembe günleri mesai saatlerinde ya.: 
pılır. "U 1 mamiyle değişmiş bir kadın be ıyor· 

/\.yağa kalktı. Yüksek sesle: . du. · k" eli v~ sa-
.ı - Mösyö Bernat ile balık avına gı- Kocasın[ her zaman 1 neş. 
~eceği mimi haliyle kar~ılamadı. Kıbar ~e -~-

S . tn madam, dedi. ~ır bır' tavırla konll'•uyordu. Bu buyuk ,...,. ,~sılya oralı olmadı. Mektubu oku· g -.s 

"'il"'t . ....._erri'de hiç bir değişiklik yap-!{ a devam ediyordu. mıras v . 'b' k uşu 
ı~ tekrar etti: marnı§tı. O, gene eekisı gı ı on ~ 

Müracaat olunacak yer Ankara'da 
Siyasal Bilgiler Okulu, lstanbul'da 
Yüksek öğretmen okulu direktörlük
leridir. Müracaat bir isti.da ile ve bu 
istidaya bağlı aşağıdaki evrakla ya
pılır. 

v - Bugün mösyö Bernat ile balık a· or gillUyordu. Yan gözle karısının 
ltıa gideceğiz. ~ab~ncı ve yapmacıklı tavırla~ına ba. 

b Sesilya, başını mektuptan .kaldırdı. kıyor ve hayret ediyordu. Sesılya bam 
l{ algın gözlerle kızın yüzüne baktı. ba kabir kadın olmuştu. 

e.;gi soiınuş dudakları titriyordu. ~ahçe kapısının önünde onları Tes· 
... essi nıadamın bu halinden ürktil. . . rli bir neşeyle karşıladı. Ger· 

ı. Lise mezuniyet ve olgunluk dip-
lomaları hüviyet cüzdanı asılları, 

2. 8 tane 4. 5X6 boyunda fotoğraf, 
3. Aşı Uğıdı ve srhat raporu. 
İmtihanlar 26. 9. 938 pazartesi gü· 

nü saat 8.30 da başlar. 5813 "ter 1_ sı sevın:s k ~ .. 1 a,..ıa sordu: ., . tebrik etti. Genç er ege guze 
- Fe b dam' r~_Y1

1 
• · baygın baygın süzdü. .JSllllllllllllllllllllllllllllllllllllh. 

Kayağı ayağına takan kimse deniz kena!ına 
ilişir; kayaklar su içindedir. Bu sırada elınde 

tuttuğu bir iple bir motöre bağlanmııtır. 

Su kayaklarını ayağına geçiren bir kız: Bun
larda at nalı şeklinde ayak yuvaları .vardır ve 

bunların üzeri kösele ile örtülüdür 

Sürat çoğaldıktan sonra kayakların ucu 
suyun üzerine çıkm 

Motör hareket eder. Sürati artıncıya kadtır 
kayaklar suyun içine batmıf bir haldedir 

--111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: - ---- -- -- -- -- -- -- ---- -- ---- -- ---------
------- ---------------

-------------- ----- ---- --------- --- --~Motörlerini -- ve Santrifüj tulumbalarını tercih ediniz.~ 
-Diğerlerinden daha sağlam ve daha UCUZDUR ! 

= Toplan ve perakende safıı yeri: Galata Voyvoda caddesi 84 Karaköy Palas karııs1nda § 

---- --
OSMAN T ASCIOGLU 

---- -----
::111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: 

İstanbul, Bursa, İzmir, Adana 
ziraat mekteplerine 

talebe ahnacak 
Ziraat V ckaletinden : 

11 eylülde açılacak olan bu mektep
lerden birine girmek istiyen orta 
mektep mezunlarının vila}"Ct ve.Ya 
mektep müdürlüklerine acele müra· 
caatları rn.zrmdır. {3151) 5748 

Mühendis aranıyor 
Etibank Genel Direktörlüğünden: 
İngilizce teknik muhaberatı re'sen 

idareye muktedir bir makine mühen
disine ihtiyaç vardır. Taliplerin ter
cemeyi hal, diploma ve bonservis su
retleri ve bir fotoğraflarile MK ru
muzu tahtında Eti Bank Genel Di -
rektörlüğüne tahriren müracaatları. 

(3258) 5877 

--
Yüksek Mühendis mektebi direktörlü r · ... ~n : 

938 - 939 ders senesi i~in alma ·ak talebenin kayıt mua
melesi l eylfılden 22 eyhil 938 ak~amına kadar yapılacaktır • 

Kayıt olmak ve daha fazla malumat almak i~tiyenlcrin ta
til günleri hariç olmak üzere her giin saat 9 - 12 '\-"e 13 - 16 
ya kadar mektebe mül'acaatları (5323 - 3083) 5640 

Kalorifer malzemesi ahnacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuzun kaloriferi için aşağıda isimleri yazrlr 4 kalem mal

zemeyi açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

2 - İhale günU 1. 9. 938 perşembe günü saat 10 da Rektörlük binasında 
müteşekkil komisyon tarafından ihale yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 4764 ve muvakkat teminat 557,30 lira. 
4 - Daha faz!a izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin enstitü 

daire mudürlüğüne müracaatlar. 

Adet İsmi Beheriiin fiyatı 
3 E.K. 3 46 m. 2 teshin satıhlı kalorifer kazanı 
2 Ateş takımı komple 

1000 Sıcak hava vantilatörleri verilecek nümuneye göre 
4 El arabası 

1500,00 
20,00 

20 
6,00 

S na ir haber mi var ma · goz erını • d. -
leti:~il~a, bir rüyadan uyanır gibi göz- Sesilya dudak_Iarım ısırdı. Ken 1 : •• : 

' oguıtu<du: kendin< söylend.: ~ D r. Bôs it u re k = 2 - Ekıll tmenin yed ve ı•kll : hava yollan acon tasmda g8'ülebifü. 
bt -

80

rına Tessi çok mühim bir ha· _Bu kızı bir an evel evimden uzak· ~ _ Toprak hafriyatı Eksiltme 29-8-938 pazartesi günü sa· 4 - İsteklilerin 1650 lira 38 kuruş-'-'c~e\l':r· 'Yarım milyon liralık bir se:: laştımıalıyxm... : Cebeci Merkez Hastanesi : at •(tı) onbirde Ankara•da çimento luk muvakkat teminatlariyle birlikte 

{3139) 5746 

~t~n °~~uk. Gerri'nin ihtiyar am~a. Ak ... m yemeğinden sonra karıkoca : iç Hastalıkları mütehaasısı : Devlet Hava Yolları Umum Mü· fabrikası kar§ısındaki Hava yolJarı eksiltme şartnamesinde yazılı vesaiki 
h .

0 
4

•

4

allan ölmüf ve ıervetının d . :s--ke-narında ıroı kola geziyorlar- : : dürlüğünden : umum müdürlük binasında vahid fi- ve kapalı teklif mektuplarını eksilt-
e ·~••ni bize b«akm•ş. B<uno, daha en" k · h ti hakkm : He< yün hasta la""' Yenişehlt _ 1 - Eksiltmeye konulan ig : idm- yat esası ilminden kapah zad usu- me saattndan bi< saat evvo!ine kada< ı.:'•i doğmadan ev•! bütün ailesiyle dı. SeıUya, ueride ' aya an - :; Meş<utlyet cadd,.l U<ek apa<tt· :; nin Anka<a tayyue meyda• nda yap- liyle yapılacaktı<. makbuz mukabilinde satm alma ko. \>ga d d k'k da düşündüğü projelerden uzun, uz~kn - k 1 
••n e t<ek danlmış ve son a ' a- bah10tti Gmi kammm h • : manmda saat 15 ten sonra abu :; h<makta olan istasyon ve umum mü- 3 - Ekıiltme Ftnameled ile bu- misyonuna teoli metmele<i ve polta ~ aı ka<1aıc banımamışh. Bu itiba<~a, koca1tna · : eder. Tel: 1694 : düdük binasının iltisak yolu hafri: na ait ewak ve p!Onla< Anka<ada P. teahhildlnün kabul edHcmircceği ilin 'r:nı .. a b"' k cagı rı'nı· kabııl etmedi: - - t d K 'f bed l' {22 005) l" d T T .. d .. l"'k b. d k' l (31 O) llt :· oyle bir tali kuşu ona • (Sonu var2 "'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr y_a ı ır. eşı e ı. , ıra ır. • • umum mu uru ınasın a ı o unur. ı 5689 

kahyen ümit etmiyordu. Vasiyet·----------~---~----------------~-------------------------------~--------------------...... 



RESMi iLANLAR 
Ankara Levazım Amirli~i 

1 binasında yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 2250 lira· 

dır. Şartname ve planı her gün mez
kur komisyonda görülebileceği gibi 
hariçten müracaat edenler de bedeli 
mukabilinde gönderilir. 

Konalizasyon yaplnllacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Hava birlikleri garnizonunda 

yaptırılacak kanalizasyon işi kapalı 

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

2 - Bedeli keşfi 17601lira40 kuruş
tur. Muvakkat teminatı 1320 lira 10 
kuruştur. Keşif ve şartnamesi komis
yonda görlilebilir. 

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

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın Al· 

ma Komisyonundan : 
l - M. M. Vekaleti ihtiyacı için 

Diyarbakır kor anbarına teslim edil
mek ve parası kor muhasebesinden ve
rilmek üzere 45,000 kilo sade yağı ka· 
palı zarf usulile eksiltmeye konul -
muştur. İhale günü 1 eylül 938 per
şembe günü saat 11 dedir. 

2 - Muhammen bedeli 38250 lira 
muvakkat teminatı 2868 lira 75 kuruş
tur. Eksiltme Diyarbakır L V. Amir
liği binasında satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. İstekliler her gün 
mesai saati dahilinde komisyona mü
racaatla şartnamesini görebilirler. 1-
hale gün ve saatten bir saat evel 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde zarf 
ları komisyona vermeleri. (3119) 5716 

İnşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konu

lan Mareşal Çakmak hastanesinin 
güney pavyonu ile k<>ridoruna istek
li çıkmadığından bir ay için netice • 
lendirmek ve talip çıktığı takdirde 
her gün pazarlığı yapılmak üzere pa
zarlığa çıkarılmıştır. 

2 - Tahmin bedeli 2S651 füa 6 ku
ruş ilk teminatı 2148 lira 83 kuruştur. 
Şartnamesi her giln Erzurum askeri 
satın alma komisyonunda görülebilir. 

(3010) . 5567 

Pirinç ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

'.Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı o

lan 103,400 kilo pirinç satın alınacak· 
tır. Kapalı zarfla ihalesi 5-9-938 pa • 
zartesi saat 15,30 dadır. 

2 - Muhammen bedeli 24816 lira 
ilk teminatı 1861 lira 20 kuru~tur. 
Şartnamesi her gün komisyonda gö -
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 
2,3 inci maddelerinde yazılı vesika
lariyle beraber ihale gün ihale saatin
den bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Lüleburgaz tümen sa· 
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3241) 5871 

Garaj yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kayseride kolorduca piyade 

alayı civarında gösterilecek bir ma
halde şartname ve planı mucibince 
2250 lirası 938 mali yılı içinde ve mil· 
tebaki 27750 lirası da verilecek bono 
ile 939 mali büdcesinin tasdikini mü
teakip verilmek üzere ceman 30000 
liralık muhammen keşif bedeli dahi • 
!inde bir oto garajı inşası kapalı zarf
la münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasası 7-9-938 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 17 de 
Kayseride kor satınalma komisyonu 

4 - kap eden vesikaları ihtiva e
decek olan ve kanunun tarif ettiği şe
kilde ihzar edilmiş teklif mektupla
rının mezkClr günde saat 16 ya kadar 
mezkQr komisyon başkanhğına veril
miş olması şarttır. Postada vaki ge -
cikmeler mesmu değildir. 

(3228) 5862 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komi&yonundan : 
1 - Sarıkamış tümen kıtaatı ve mü

essesatının senelik ihtiyacı için 
150.000 kilo sığır eti kapalı zarf su
retiyle ihaleye konmuştur. İhalesi 15 
eylül 938 tarihine tesadüf eden per
şembe günü saat 11 de tümen satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Zarflar ihale saatından bir saat eve
line kadar kabul edilir. 

2 - 150.000 kilo sığır etinin muham 
men bedeli 24.000 lira muvakkat te
minatı 1800 liradrr. Şartnamesi satın 
alma komisyonunda olup istiyenler 
her gün görebilirler. İstekliler belli 
gün ve saatte teminat mektup ve mak 
buzları ve kanunun emrettiği vesika 
ile birlikte komisyona müracaatları. 

(2888) 5423 

·Askeri Fabrikalar 
- .. 

1 O fon gümüı kumu alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (800) lira o

lan 10 ton gümüş kumu Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 26-8-938 cu. 
ma günü saat 10 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (60) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (3189) 

5860 

15 Ton bohcahk sac alınacak 
Aakeri Fabrikalar Umum M üdürlü

ğü Sabn alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (3000) lira o

lan 15 ton bohçalık saç Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 2 eylfıl 938 
cuma günü saat 10 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(225) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla
rı. (3167) 5756 

itan iptali 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Sahn Alma Komisyonundan: 
23. 8. 1938 salı günü saat 10 da pa

zarlııkla ihale edileceği 6, 8, 10, ve 12 
ağustos 1938 tarihinde ilan edilen 
5000 kilo sarı Vaketanm muhammen 
bedeli artırılarak yeniden ilan edile
ceğinden mezkur günlerde çıkan 

ilanlar hükümsüzdür. 
(3208) • 5809 

Zayi - Ankara Belediyesinden al -
mış olduğum 664 - 513 numaralı şo -
för ehliyetnamemi kaybettim. Yenisi -
ni alacağımdan eskisinin hükmü yok • 
tur. Şoför Necip oğlu Aykinit 5853 

Zayi - 937 - 938 ders yrlı Ayaş 
merkez birinci ilk okulundan aldığım 
şehadetnameyi zayi ettim. Yenisini çı· 

kartacağımdan eskisinin hükmü olma
d[ğt ilan olunur. Ayaş'ta Muzaffer oğ-
lu Mehmet Sürek 5848 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirl:~i ,..."t•n Alma Komigyonundan: 

M. Bedeli İlk T. 
Kıtası Cinsi Kilo L. K. L. K. İhale T. Saat Şekli 

Edime Koyun eti 83,000 33200 00 2720 00 1-9-938 10,30: K. Z. 

Hd. A. keçi veya 
sığır eti • 83,000 24900 00 1867 50 .. ., 

'' 
10,30: 

Süloğlu Koyun eti 100100 40040 00 3003 00 1-9-938 15: Kapalı 

Hd. A. sığır veya 
keçi eti 100100 30030 00 2252 25 .. " 

,, 15 : Zarf 

Uzun köprü Ko. eti 28000 11200 00 840 00 2-9-938 11: Kapalı 

Hd. Tb. sığır veya 
keçi eti 28000 8400 00 630 00 " " " 11 : Zarf 

1 - Garp hudut tuğay birliklerinin senelik koyun veya sığır veya keçi 
eti ihtiyaçları yukarda yazıldığı gibi kapalı zarf hükümlerine göre eksilt· 
meye konulmuştur. Eksiltmeye konulan bu üç cins etten yalnız en ucuz 

fiat teklif edilen et ihale edilecektir. 
Z - Şartnamesini görmek isteyenler Edirne'de tuğay satın alma ko

miıyenuna müracaat edebilirler. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat 
evvel kanuni vesaik teminatlarile birlikte komisyona müracaatları. 

(3120) 57i7 

. 
.. Millt Müda.faa B~~~~~ -

Pamuk çorap ohnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan: 
1 - 10.000 çift pamuk çorap açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 3000 li

ra olup ilk teminat parasr 225 liradır. 
3 - İhalesi 29 ağustos 938 pazarte

si günü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatmda M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(3011) 5568 

Tezkereci palaskau almacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher takımına tahmin edilen 

fiyatı 500 kuruş olan beş bin takım sı. 
hiye teskereci palaskası kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 ağustos 938 salı gü
nü saat 11 de Ankarada M. M. V. sa
tın alma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 187 5 lira olup şart
namesi 125 kuruşa M. M. V. satın alma 
Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun ikı ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeier • 
le birlikte teklif mektuplarını eksilt . 
me saatından behemehal bir saat eve
line kadar Ankarada M. M. V. satın al. 
ma Ko. reisliğine vermeleri. 

(2867) 5384 

Eksiltme tehiri 
M. M. Vekaleti Satzn Alnıa Ko -

misyonundan : 
22 ağustos 938 pazartesi günü saat 

11 de kapalı zarfla alınacağı itan e
dilen 1000 tane sıhiye arka çantası -
nın fenni şartnamesiyle nümunesi 
değiştirildiğinden yeniden ilan edile
rek eksiltmiye konulacağı cihetle ek -
siltmesi tehir edilmiştir. (3222) 

5841 

. . P. T. T. ·. 

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

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

Posta nakliyatı 

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

nesine ait Krrşehir - Ürgüp postası 
10-8-938 den itibaren Kırşehir P. T. 
T. Müdürlüğünde açık eksiltmeye çı
karılmıştır. Haftada üç seferli olan 
bu postanın muhammen aylığı 270 li
ra olup 25-8-938 günü bedel muvafık 
görülürse ihale olunacaktır. İsteklile
rin Kırşehir P. T. T. Müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (3111) 5660 

Ce~iyetler 

Sünnet cemiyeti 
Ankara Esnaf Cemiyetleri Umu

mi Katipliğinden : 
Zafer Bayramı şerefine 30 ağus

tos salı günü Ankara Esnaf Cemiyet
leri tarafından fakir ve şehit çocuk
lariyle esnaf çocuklarından 150 ço -
cuk sünnet ettirilecektir. Çocukları
m sünnet ettirmek istiyen esnaflarla 
fakir ve şehit ailelerinin ağustosun 
26 sına kadar her gün sabah 8 den 
14 de kadar Hacıbayramda Esnaf Ce
miyetleri bürosuna müracaat etme-
leri ilan olunur. 5850 

. .. 
Finans Bakanhğı 

Yeni nikel 1 kuruşluklar 

Maliye Vekaletinden : 
2257 numaralı kanun mucibince ih

raç edilmiş olan nikel bir kuruşluk
lar ahiren dantelli olarak tadilen 
darbedilmiştir. 

Mevzuubahs paraların 1-9-938 tari
hinden itibaren tedavüle çıkarılaca
ğından şüphe ve tereddüde mahal 
kalmamak üzere ilan olunur. 

.{3248). 5873 

lstanbul Deniz Levazım Amirligi 

Sabun at.nacak 
Deniz Levazım Satın Alma 

miıyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 30481 li

ra 75 kuruş olan 107900 kilo sabun 1 
ey!Ql 938 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 14.30 da kapalı zarf usulile 
alınmak üzere münakasaya konulmuş
tur. 

2 - Muvakkat teminatı 2286 lira 13 
kuruş olup şartnamesi Komisyondan 
her gün 153 kuruş bedel mukabilin
de ahnabili r. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek· 
leri kapalı teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten bir saat evveline ka -
dar Kasımpaşa'da bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mu.kabilinde ver 
meleri. (5367-3109) 5708 

Pirin( ahnacak 
Deniz Levazım Satın Alına Ko • 

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 29928 li

ra 50 kuruş olan 119.000 kilo pirinç 
1 eylül 938 tarihine rastlayan perşem
be günü saat 11,30 da alınmak üzere 
kapalı zarf usulile münakasaya konul 
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 2244 lira 64 
kuruş olup şartnamesi 150 kuruş be· 
del mukabilinde her gün komisyon
dan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten bir saat evveline ka
dar Kasımpaşada bulunan komisyon-
başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. (5365-3107) 5707 

Z~ytin a l ınacak 
Deniz Levazım Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 17.156 

lira 35 kuruş olan 98.770 kilo zeytin 
6 eylül 938 tarihine rastlayan salı gü
nü saat 11.30 da kapalı zarf usulile 
alınmak üzere münakasaya konulmuş
tur. 

2 - Muvakkat teminatı 1286 lira 
73 kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu. 
nun tarifatı dahilinde tanl)im edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komis. 
yon başkanlığına vermeleri. 

(.ı;ı;11ı-2.?n&;). ı:cu:.1 

.. 
Vakıfl&r Uniu_m Müdürlüğü -- . . 

Satılık tarla ve mer'alar 
Vakıflar Umum Müdürlüğün

den: 
Madde l - Kırklareli vilayetinin 

Babaeski kazasına bağlı Erikler yur -
du köyünde ma.zbutan idare olunan 
Gazi Hasan (paşa) vakfından eldeki 
tapularında yazılı hudutlar içinde 
(570) dönüm bir parça tarla ve biri 
(1898) diğeri 560 ve üçüncüsü de 
(612) dönüm üç parça mera ki ceman 
(3640) dönümden ibaret bir parça 
tarla ve üç parça meranın mülkiyet· 
leri satılmak üzere 2 ağustos 938 tari· 
hinden 23 ağustos 938 tarihine kadar 
20 gün müddetle şart.namesi mucibin
ce kapalı zarf usuliyle artırmaya ko
nulmuştur. 

Madde 2 - Yukarıda yazılı gayri 
menkullerin birlikte muhammen be
deli (15700) liradır.U 

Madde 3 - İhale bedeli peşin alı· 
nacaktır. 

Madde 4 - İhalesi 23 ağustos 938 
tarihine müsadif salı günü saat 14 de 
Kırklareli vakıflar müdürlüğü ihale 
komisyonunca vakıflar umum müdür
lüğünün tasdikine talikan yapılacak· 
tır. 

Madde 5 - Taliplerin 2490 sayılı 

kanuna göre hazırhyacakları teklif 
mektuplarını (4) tincü maddedeki sa
atten bir saat eveline kadar Kırklar
eli vakıflar mlidürlüğü ihale komi&· 
yonu reisliğine vermeleri lazımdır. 

Madde 6 - Tahmin edilen bedele 
göre muvakkat teminat (1177) lira 
(50) kuruştur. 

Madde 7 - Teklif mektubiyle te
minatını vaktinde vermemiş olanlar 
artırmaya kabul edilmiyeceklerdir. 

Madde 8 - Satışa ait şartname An
kara'da vakıflar umum müdürlüğü 

emlak ve arazi müdürlüğünde, İstan
bul'da İstanbul vakrflar başmüdürlil
~ünde, Kırklareli'nde vakıflar mü· 
iürlüğünde parasız verilir. 

Madde 9 - Artırmaya iştirak eden
er şartnamenin bütün muhteviyatını 

kabul etmiş sayıhr. (3035) 5574 
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~Zonguldak' ta~ 
~ Otel Eti Palas ~ - -
: Tamamen yeni mobilye ile açıl- E 
_ mıştır. Her türlü konforu mev· E 
: cuttur. Nizam sokak No. 40 5 = 5521 = 
iiıııııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııı'i 

KÜÇÜK 

Satıbk otomobil - B.eş kişilik se
kiz silindirli bir Buik otomobili satı -
lıktrr. Görmek için saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasında B. Rü§
tü'ye müracaat. 

Acele ıatılık ev - Senede 1200 li
ra gelirli, asfaltta 2 daireli 7 odalı 
bütün konforlu. Müdafaai Hukuk 
caddesi. Numara 98 5582 

Satılık kalörifer - Az kullanılmış 
üç kazan 350 metre radyatör ve boru
lariyle Tel. 2487 Kemal Hamdi Avun-
duk'a müracaat. 5672 

Satılık - Yenidoğan mahallesi 
Eskişehir sokağında 254/255 numa -
ralı evler acele satılıktır. İçindekile -
re müracaat. 5692 

Satılık - Nazım bey mahallesi Bal
cıoğlu sokağında iyi irat getirir, geniş 
bahçeli ve kullanışlı ev ticaret odasm
da Bahattin Pekel'e müracaat. 5767 

Acele ıablık radyo - Hiç kullanıl
manuş 9 lambalı 938 modeli bir Tele
fonken radyo satış fiyatından 100 lira 
noksanına. Atatürk bulvarı Ali Nazmi 
Ap. No. 7 5816 

Satılık otomobiller - Alman mar
malı iki yeni otomobil satılıktır. Al
manya sefaretinde mütercim Refet 
Berkin'e müracaat. 

Kiralık: 

Kiralık - Yeni şehir Adakale cad -
desi 18/1 bir oda bir hol ve mutfak 
bütün konforu haiz bodrum kat su da
hil 22 liraya. Görmek için içindekile • 
re görüşmek için 3829 numaraya te-
lefon. 5464 

Dairelere elverişli aparbman -
Vekaletler karşısında 40 odalı, kalo
rifer, sıcak su, jaluzi ve her türlü 
konforlu bina kiralıktır. Tel: 3225 

5693 

Kiralık daireler - Maltepe Ulu -
dağ sokak No. 14 ikişer odalı ve üçer 
oda bir hol tam konforu havi, içinde-
kilere müracaat. 5768 

İLANLA 
................................ 

Küçük ilôn şar 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30. K 
İki defa için 50 Kuru 
'O ç defa için 70 Kuru 
Dört defa için 80 Kuru 

Devamlı küçük ilanlardan her d 
için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
neşredilecek bir ilin için 140 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak ·· 
her satır, kelime aralarındaki bo 
lar müstesna 30 harf itibar edilın 
Bir küçük ilin 120 harften iıbar 
malıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
ca 10 kuruş alınır. 

Kiralık kat - 5 oda su ve e 
İtfaiye meydanı Ordu sokak 
apartımaru kapıcıya müracaat. 

Kiralık daire - 3 geniş oda 
Bakanlıklar karşısı Karanfil 
No. 37 Telefon: 2274 

Kiralık - Yenişehir Adakal 
1 nci kat müstakil antreli 1 h 
forlu görmek için içindekilere 
mek Tel. 3829. 58 

Kiralık daire - Kooperatif 
smda Ağaoğlu apartımamnda 
su dahil 45 liraya. Civarındaki 
Ali Kazım'a müracaat. s. 

Kiralık daireler - Yenihal 
sında Yenihamam apartımamn 

çer odalı 2 daire kiraltlctır. K 
fevkalade manzarayı haizdir. 
3714 5670 

İş arayanlar : 

Ders - Lise ve orta mektep 
beterinden muvafık fiatla alman 
diğer derslerden almak istiyenl 
çrk adresleriyle P. K. ( 417) ye 
caa tları. 5751 

Aranıyor: 

Mürettip aranıyor - Ehliye 
bir mürettibe ihtiyacımız vardır. 
!iplerin vesaik suretleriyle birlik 
kara posta kutusu 196 ya müra 
n. 579 

Kiralık oda - Banyolu, bir bayan Kurslar : 
~ 1..-,.. !.,_!-- V--.!~..-.L!- Q..-1~-!t --..S 

desi No. 16-4 5855 

Kiralık oda - Yenişehir İsmet İn-
önü caddesi No. 74 5854 

uaktııô lCurıu - 50 inci de 
eylQ.1 ilk haftasında başlıyor. 2 
diploma verilir. Yeni hamam a 
manı kat 2 Tel: 3714. 567 

• Ev, Dükkôn sa ı re yıktı rılacak 
Ankara Defterdarlrğmdan: 

Ada Parsel 

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

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

Muhammen Keşif bedeli Di 
Lira K. L. 

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

82 
97 

141 
133 
139 
138 
121 
115 
110 
118 
123 
119 
106 
89 

100 
82 

120 
75 
85 

139 
77 

143 

1 - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istiınl31' 
nan Nümune hastanesi civarında ve yukarıda ada parsel ve muhaınt11eıı 
şif bedelile dipozitoları yazdı bilumum ev, dükkan, baraka, baheç dil~ 
rının hedmi ve enkazlarının belediyece gösterilecek mahalle nakli ~ 
rinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekilde t~1 

işi 31-8-938 tarihine mlisadif çarşamba günü saat 10 da defterdarlıkt~ 
teşekkil satış komisyonunda kapah zarf usulile artırması yapılacal<t1' 

2 - Artırmaya girebileceklerin nafıa müdürlüğünden alacakları ft 
ehliyet vesikaJarı ve dipozito makbuzlariyle birlikte sözü geçen ~ 
muayyen sa~tten bir saat evvel teklif mektuplarının komisyona ver:,~ 

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

(3068) "638 

Satı ilk evli Bağ 
Ankara Defterdarlığından: 

Mevkii Cinsi 

Ayrancı Evli bağ 

Kapu 
No. 

128 

Miktarı Muhammen bedeli 
M2. Lira K. 

4871 700 00 

Hududu: Şarkan ayrancr oğlu şimalen Lütfiye 
nuben Muhtar Orer. 

Dipozit0 

Lira 1'- _.,/ 
50 

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

2 - İhale bedeli nakden ve peşinen ödenecektir. 
3 - Artırma defterdarlıkta müteşekkil satış komisyonunda 

~rşamba günü saat 10 da yap.ılacaktır. (3037) 5629 



21. 8. 1938 

f" VfLAYE'Ti:-E'R ..... I 
...... 1 ı ı ......................................... . 

2 Adet köprü yaptnllacak 
Van Nafıa Miidürlüiünden : 
1 - Van'ın Başkale kazasından iti

bar 11 ve 25 inci kilometrelerindeki 
lspiris ve Karasu üzerine yapılacak 
onar metrelik iki adet beton arme 
köprülerin bedeli 18035 lira 76 kuruş 
olup münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işe ait prtnameler ve ev-
rak tunlardır: 

a • Eksiltme şartnamesi, 
b • Mukavele projesi, • 
c - Bayındırlık genel §artnameıı 
d - Fenni şartname, . 

. e • Metraj keşif hulasası fiat tahh
lı cedvelerini isteyenler bu prtname
leri ve evrakı ücretıiz Van Nafıa mil· 
düriüğünden görebilirler. 

3 - Eksiltme 18-8-938 den itibaren 
on bet gün müddetle 2.9.938 cuma gil· 
nü aaat 11 de Nafıa Md. odasında te· 
Jekkül edecek komisyon huzurunda 
yapılacaktır. .. . 

4 - Münakasa kapalı zarf uıulu ıle 
olacaktır. . . • 

5 - Eksiltmeye girebilmek ıçı~ ıı
teklilerin 1352 lira 69 kurut temın:t 
Verıneıi ve bundan başka Nafıa V~k • 
lctinden alınmıt fenni ehliyet veııka-
Iarının ibrazı f&rttır. 

6 - Teklif mektupları yukar~a U
Çüncü maddede yazılı saatten hır sa
at evveline kadar Ziraat Bankasına 
Y&tırılan 1352 lira 69 kuruıluk mu • 
\'akkat teminat makbuzun~n Nafı.a 
Md. odasında eksiltme komısyonu rı· 
}'asetine verecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek mek-
tupların nihayet üciincü maddede ya
zılı saate kadar gelmif olmuı ve dıt 
zarfın mühür mumu ile iyice kapa· 
blmıt olması lazımdır. Postada ola· 
cak gecikmeler kabul edilmez. 5865 

lapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Eakitehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskitehir - Çifteler yolun~n 13 + 

000 • 21 + 900 kilometrelerı arasın· 
da 15976.5 lira keşif bedelli şose .e • 
saslı tamiratının kapalı zarf usulıy
le yapılan eksiltmesinde talip zuhur 
etmediğinden 2490 numaralı kanunun 
43 üncü maddesine tevfikan 21•8-938 

tarihinden 5-9-938 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15.40 a kadar. u
zatılmıştır. Eksiltme viliyet . daımt 
encümeninde kapalı zarf usulıle ya
pılacaktır. 

Muvakkat teminat 1198.20 liradır. 
Bu ite aid keıif, grafik, f enrıt tart

name, mukavele projesi, ye eksiltme 
prtnameıerl lıcr zarnan nafma ml.l -
dürlüğünde görülebilir. 

isteklilerin Nafıa Vekiletinin 12. 
8.938 tarih ve 11650 sayılı emirlerine 
tevfikan ihale gününden en u ıekiz 
gün evvel nafıa veklletine müracaat
la alacakları vesika ile ticaret oduı 
vesikaıını teklif mektuplarına ekli· 
yeceklerdir. Teklif mektuplar~ ihale 
tarihinden en az bir saat evvelıne ka
dar makbuz mukabilinde daimi encü
men reisliğine verilmiş olacaktır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (5620-3251) 5875 

Sinema binası yapllrllacak 
Erzurum imar Birliii Bqkanlı-

inıdan : , 
Eraurumtla yapılacak olan sınema 

binaıının kirgir inşaatının >:ir~i. bet 
bin liralık inpat kısmı va~ıdı fı~at 
Üzerinden kapalı zarf usulıle eksılt-
llleye konulmuttur. . 

Eksiltme 7 eylill 938 çarşamba gü
llü saat on altıda belediye baıkanlık 
Odasında teşekkill eden imar birliği 
korniıyonunda yapılacaktır. btekli • 
ler teklif mektupları ve ticaret. odaıı 
~silcaıı ve bin ıekiz yüs yetmıt bet 
liralık muvakkat teminat mektubu 
•eya makbusu ve Nafıa Vekaletinden 
1938 takvim yılında alınmış müteah
hitlik vesikasiyle birlikte ihale gUnU 
laat on beşe kadar tmar birliği komis
l'Otıu batkanltğına vermeleri ve bu 
larfların iyice mühür mumu ile kapa· 
tılınıt olmaları lizmıdır. Ketif ve 
l&rtnameleri her gün lmar Birliği 
Pen heyetinde görülebilir. (3243) 

5872 

Eletrik tesisatı 
'taniaa Valiliiinden : 1 1 - Manisada yaptırılmakta 0 an . . . tı 

•ınerna binaıının elektrık tesıaa 
(4718) liralık keşifnamesi dairesinde 
ölçık eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - Bu işe aid prtnaıne ve saır e~
tak paraıız olarak Manisa Nafaı Mu
dürlüğünden alınabilir. 

3 - İhalesi atustosun .25 inci per· 
tet!ıbe günü saat 11 de Manisa daimt 
'1ıcüıneninde yapılacaktır. 
M-.ıckat teminat mikdarı 353 lira 

85 kuruştur. (3142) 5859 

kapah zarf usulile ebiltme ilanı 

ULUS 

zatılmıftır. .. . 
Eksiltme vilayet daimi encumenın-

tembe giınil uat on buçukta Maniaa 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

rin itbu tamim dair"inde yalnıs bu 
işe münhasır olmak üzere Nafıa Ve
kiletinden alacakları ehliyet vesika-kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

ce Muvakkat teminat "1408.20" lira-

dır. 'k f i t Bu ite aid keşif, grafı • enn .tar -
kavele proJ'esi, ve eksıltme 

name, mu f .. d .. 
şartnameleri her. z:una" Na ıa mu ru-
lüğünde görülebılır. . . 

lsteklilerin Nafıa Vekiletın~n 12·8-
.. 11650 sayılı emırlerine 

938 gun ve k' 
tevfikan ihale gününden en az se ız 

.. 1 vekilete müracaatla alacak-
gun evvikae ı"le ticaret odaıı vesikuı-
ları ves · ki 
nı teklif mektuplarına eklıyece er -

dir. ih 1 "h" d Teklif mektuplar~ a e tarı ın en 
b·r saat evvelıne kadar makbuz en az ı .. . . 

mukabilinde daimi encumen rıyasetı-
ne verilecektir. 

P09tada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (5621-3252). 5876 

Kıpah zarf usulile eksiltme ilinı 
Kayteri Belediyeainclen : 
1 _ Eksiltmeye konulan ıt Kayıe-

. de yeniden yapılacak olan mezbaha 
~~patıdır. Muhammen ketif bedeli 
(100.471,43) liradır. . 

2 _ h vahit fiyat üzerinden verı-

lecektir. 
3 _ Bu işe ait prtnameler ve ev-

rak ve saire atağıda yazılıdır. 
A • Eksiltme prtnamesi, 
B _ Eksiltme prtnamesine ek şart-

name. 
c _ Mukavele projesi. 
D • Bayındırlık 'itleri genel tart-

namesi. 
E • Fenni tartname, . 
F • Keıif ve ıilsilei fiyat cetvellerı 

ve metraj cetvelleri. 
G • Proje ve sair evraklar. 
latiyenler bu ite ait olan proj~ler: 

le tartnameler keşifname v~ aaıreyı 
Kayıeri belediyesinden IS hra bedel 
mukabilinde alabilirler. 

4 _ Muvakkat teminat miktarı 6273 

lira elli yedi kuruttur. • 
5 _ Eksiltme kararı 12-9-938 tarı-

hine rastlayan pazartesi günü aaat 12 
de yapılacaktır. . 

6 _ Eksiltmeye ittirak edebılmek 
için timdiye kadar elli bin lira~ık bir 
bina iti yapmış oldukların~ daır b~ -
yındırhk vekileti~de~ ehlıyet vesı • 
kası ve cart senenın tıcaret odası ve
sikası ibraz etmeleri ve intaatın de
vamı müddetince bir mühendis veya 
mimar ve yahut bir fen memuru kul
lanacaklardır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı giln ve saatten iki saat evvel be
lediye encümen riyaıetine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönder.ilecek mektupların ihale saa
tinden nihayet iki saat evvelinde gel· 
mit olması prttır. Poatada vuku bu» 
lacak cecikmeler kabul edilmes. 

5864 

Kıpah ıırf mallle ebilhne ili• 
Eaki .. hir Naha Müdürlüfündeaı 
Sarıköy • Mihalıççık yolunun ~ + 

400 • 13 + 450 kilometreler arasm· 
da 12350.77 lira kefif bedelli yeni to· 
se ve imalltı ıınaiye infll&tınm kapa
lı nrf uıulile yapılan ekıiltmesinde 
talip zuhur etmediilnden 24~ numa
ralı kanunun 43 üncü mad<leaıne tev· 
f'kan 21-8-938 tarihinden 5-9-938 ta
r~hine müudif pazartesi günü sut 
l5.15 e kadar uzatılmııtır. . 

Eksiltme villyet daimi encümenin
de kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 926.30 liradır. 
Bu ite aid ketif, proje, grafik, fen· 

nt prtname, mukavele projeıi, ve ek
ailtme prtnamelerl her zaman nafıa 
mUdürlüfUnde görülebilir: . . 

lateklilerin Nafıa Vekaletının 12· 
8-938 gün ve 11650 sayılı emirlerl~e 
tevfikan ihale pünden en as sekız 
gün evvel vekalete müracaatla a_lacak 
ları veıika ile ticaret oda11. veııkuı-

teklif mektuplarına eklıyecekler
::r. Teklif mektupları ihale tarihin· 
den en as bir saat .,,.,.eı mak~•. ~u
kabilinde daimi encümen reıılıgıne 
verilmit olacaktır. 

Postada olan gecikmeler kabul e • 
dilmez. (5619-3250) 5874 

lılorif• YISllll tesisatı 
Mania& V aJilijind• : olan 
ı - Maniaa'da yaptırılmakta 

. ema binasının kalorifer, havalan -
sın . · 1 ri (8600) 
dırma ve ııhhi teaıaat ıt e k 
liralık ke9ifnameıl dairesinde açı 
eksiltmeye konulmuıtur. . 

2 - Bu iıe aid tartname ve saır 
evrak paruıs olarak !'~taa Nafıa 
müdürlüğünden ahnabılır. • . 

3 - lhaleıi ağuatosun 25 ıncı per-

4 - Muvakkat teminat mikdarı 645 
liradır. (3141) 5858 Si, 

İ(llle suyu projesi tanzimi 
Antalya Belediyesinden : 
ı. - Eksiltmeye konulmut: Antal

ya şehri içme ıu projeıi tanzimi, ke
şif bedeli 7.500.- liradır. 

2. - Eksiltme 2-9-938 tarihine rast
layan cuma günü saat 11 de Antalya 
belediyeıinde kapalı zarf uıulile ya
pılacaktır. 

3. - İstekliler, ekıiltme prtname
ıi, mukavele projesi, Nafıa Vekil etin 
den içme ıu projelerinin hazırlana· 
catına dair talimatname hususi fen
ni tartname ve ilitik resmi Antalya 
belediyesinden paruız alabilirler. Ek 
ıiltmeye girebilmek için iıteklilerin 
825.- liralık katt teminat vermesi, 
150 bin liralık ke9if bedeli tutarı o
la bir içme su projeıi llakal 4 adet 
içme su projesi yapmıt bulunma11. 

4. - İsteklilerin teklif mektupla
rını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Antalya belediye 
reisliğine makbuz mukabilinde ver • 
meleri lazımdır. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (3146) 5724 

Okul binası yapt1rılacak 
Kütahya Vilayetinden : 
Kütahya'nın merkezinde yeniden 

yapılacak beş dersaneli okul binası 
inşaatı kapalı zarf uıuliyle eksiltme
ye konulmuştur. , . 

1 - ltbu inşaatın bedelı ke'fı 
(35760) lira (61) kuru' olup bu para
nın yarısı 938 bütçesinde~, diğe~ yarı· 
sı da 939 bütçesinden verılecektır. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 
(2682) liradır. .. .. 

3 - ihale 2. eylül. 938 cuma gunu 
saat 11 de Kütahya'da Daimi Encü
men huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A • Proje 
B • Keşifname, 
C - Hususi f&rtname, 
Ç • Fenni ,artname, . 
E • Bayındırlık genel şartnamcsı 
F - Eksiltme ıartnamesi, 
D • Mukavele projesi 
S - İtbu evrakı arzu edenler (180) 

kurut mukabilinde Kütahya Nafıa i
daresinden alabilirler. 

6 - Teklif zarfının kabul edilebil
mesi için ıu evrakın teklif zarfının l· 
çerisinde bulunması ,arttır. 

A • Nafıa vekaletinin 12. 8. 1938 ta
rih ve 67/11650 numaralı tamimleriy· 
le daimi ve muvakkat müteahhitlik 
vesikaları ilga edildiğinden taliple
rin i~bu tamim daire!1nde yalnız bu 
Jıe münhuır olmak \Userc Nafıa Ve· 
lrlletinden alacakları ehliyet veaika-

•• B • Ticaret odası ve1lkur, 
C • En aplı ZS.000 liralık bina in· 

f&atı yaptıiına dair bonaerviı, 
7 - lateklilerin mezktir ıün aaat 

10 da teklif mektuplarını makbus mu• 
kabilinde Daimi Encümen riyasetine 
vermeleri prttır. Bu .. atten ıonra 

mektup kabul olumnu. 
(3186) 5789 

Okul binası yapt1rılacak 

B • Ticaret odaaı veaikuı, 
C - En aşağı 25.000 liralık bina in

şaatı yaptığına dair bonıervı., 
7 - lateklilerin mezkQr gün aaat 

10 da teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde Daimi Encümen riyaıetine 
vermeleri şarttır. Bu ıaatten ıonra 
mektup kabul olunmaz. 

(3184) 5787 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Amaaya Belediye Reialiiinden: 
ı - Amasya belediyeıi elektrik 

santralına iliveten konulacak olan 
60-70, 80 beygirlik buhar lokomobili 
ve elli kilovat amperlik altarnatör ve 
tek levhalı tevzi tablosu ve bunlarm 
teferruatı ile montajları kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmu~tur. 

2 - Keşif bedeli on üç bin yüz li
radır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A) Fenni şartname 
B) Keşifname 
C) Eksiltme prtnamesi 
D) Mukavelename 
E) Planlar 
4 - Arzu edenlere bu evrak Amas

ya belediyesinden para&ız olarak 
gönderilir. 

5 - Eksiltme 1 teşrinievel 1938 ta
rihine rastlıyan cumartesi günü saat 
on birde Amasya belediye dairesinde 
yapılacaktır. ' 

6 - Muvakkat teminat dokuz yüz 
seksen iki buçuk liradır. Eksiltmeye 
girmek iıtiyenlerin bu meblağı bele
diye veznesine yatırmaları veya 2490 
No.lu eksiltme, artırma ve ihale ka
nununa tevfikan banka mektubu veya 
sai rteminat göstermeleri ve şimdiye 
kadar bu gibi işler yaptıklarını ve 
bu husustaki fenni kabiliyetlerini 
gösterir ve kanunun tarifine uygun 
veıika ibraz eylemeleri ve bunlar 
bir tirketi temsil ediyorsa musaddak 
vekitetname ve mukayyet bulunduk
ları ticaret odasından son tarihli bir 
veıika göstermeleri §arttır. 

7 - Teklif mektupları betinci 
maddede yazılı saatten bir aaat evcl 
belediye dairesine getirilerek mak
buz mukabilinde belediye reisliğine 
verilecektir. Poıta ile gönderilecek 
mektupların nihayet mezkQr ıaate 
kadar gelmiş ve dış zarfının mühür 
mumu ite kapatılmıt 'olması lazımdır. 

8 - Teklif mektupları 2490 No.lu 
kanunun tarifatına tamamiyle uygun 
olarak hazırlanmış olmalıdrr. 5710 

Okul binası yaptınlaeak 
Kütalap Vil&,.etiaclea ı 
Kütahya'nın Upk kuumda yeni· 

den yaprlacalıc bet deruneli okul bina. 
11 ın,aatı kapalı zarf usuliyle elnilt
meye konulmuttur. 

1 - 1tbu inf&Jltın bedeli keşfi 
(37607) lira (29) kuru9 olup bu para· 
nın yarısı 938 bütçeıinden, diğer yarı
ıı da 939 bütçesinden verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 
(2820) liradır. 

3 - ihale 2. eylül. 938 cuma günü 
Kütahya Vila:retinclen ı saat 11 de Kütahya'da Daimi Encü-
Kütahyanın Tavpnlı kuuında ye· men huzurunda yapılacaktır. 

niden yapılacak bet deraanell okul bi· 4 - Bu inpata ait evrak 9unlardır: 
naıı inpatı kapalı sarf uıuliylc cbilt· A • Proje 
meye konulmuıtur. B • Ke9ifname, 

1 _ lfbu inpatın bedeli kctfl C • Hususi prtname, 
(35440) lira (70) kuru9 olup bu para- Ç • Fenni f&rtname, 
nın yarııı 938 bütçesinden, diler yarı- E • Bayındırlık genel şartnamesi 
11 da 939 biltçeıinden verilecektir. F • Ekıiltme tartnamesi 

2 - Muvakkat teminat akçesi D • Mukavele projesi 
(2558) liradır. 5 - İfbu evrakı arzu edenler (188) 

3 
_ !bale 2• eylül. 938 cuma &iln1l kuru9 mukabilinde Kütahya Nafıa i

daresinden alabilirler. 
uat 11 de Kütahya'da Daimi Encü- 6 - Teklif zarfının kabul edilebil-
men huzurunda yapılacaktır. 

meıi için ıu evrakın teklif zarfının i-
4 - Bu inpata ait evrak tunlardır: çeriıinde bulunma11 prttır. 
A • Proje A • Nafıa vekiletinin 12. 8. 938 ta-
B • Keşifname, rih ve 67/11650 numaralı tamimleriy-
C • Huıuıi prtname, le daimi ve muvakkat müteahhitlik 
Ç • Fenni f&rtname, vesikaları ilga edildiğinden taliple-
E - Bayındırlık ıenel f&rtname.. rin itbu tamim dairesinde yalnız bu 
F • Eksiltme prtnameai işe milnhaıır olmak Uzere Nafıa Ve-
D • Mukavele projeıi klletinden alacakları ehliyet vesika-
5 - İfbu evrakı arzu edenler (178) sr. 

kurut mukabilinde Kütahya Nafıa i
daresinden alabilirler. 

6 - Teklif zarfının kabul edilebil
meıi için tU evrakın teklif zarfının i
çerisinde bulunması ,arttır. 

A • Nafıa vekaletinin 12. 8. 938 ta
rih ve 67/11650 numaralı tamimleriy
le daimi ve muvakkat miıteahhltlik 
vesikaları il&a edildiğinden taliple-

B • Ticaret odaaı vesikası, 
C • En apğı 25.000 liralık bina in· 

şaatı yaptıiına dair bonaerviı, 
7 - lıteklilerin mezkQr gün saat 

10 da teklif mektuplarını makbus mu
kabilinde Daimt Encümen riyasetine 
vermeleri tarttır. Bu aaatten ıonra 
mektup kabul olunmaz. 

(3185) 5788 

5 Kalem erzak ahnacak 
• Askeri Satm Alma Komiıyonu Batkanlıimclan : 

Bayr~ıç . Alınacak erzakın Tutarı Teminatı muvakkateai 
Erzakın cınaa Mikdarı kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Sıiır eti 
Koyun eti 
Keçi eti • • . • 

113000 30510 00 2289 00 
113000 35030 00 2628 00 
113000 25990 00 1950 00 

İhalenin fekli 
Günü 

22. 8. 938 Pazartesi 

• • 
• .. 

Saatı Şekli 
15 Kapalı zarf 
15 
15 

• .. 
Eakitelıir Nafıa Müdilrlüfünd•= 
Eeki,ehir • Çifteler yolunun 3 + 

08() • 13 + ooo kilometreler. arasın
da "18775.94" lira ketif bedelli fOI~ 
taa&tr tamiratının kapalı zarf usulı· 
le Yapılan eksiltmesinde talip zuhur 
ttınediğinden 2490 numaralı kanunun 
43 Uncn maddesine tevfikan 21-8-938 

ı.rihinden 5-9-938 tarihine mUsadif 
Pazarteai günü saat 15.30 a kadar U· 

Ekmeklik bırıncı nnı 
590000 

76700 00 5755 00 24. 8. 938 Çarpmba 15 .. 
has un 24000 24000 00 1800 00 26. 8. 938 Cuma ıs ., 
Sadeyaiı i 't b lunan kıtalarm yiyecekleri (5) kalem erzaklar blzalarındaki günlemeç ve saatlerde Bayra-

1 - Bayram ç e ~ma komiıyonu salonunda eksittmeleri yapılacaktır. 
pıiç'te aake~t satın ka lan tam uat 14 de komisyona makbuz mukabilinde teılim cdilmit bulnacaktrr. 

2 - Tem~t me tupler de Bayramiç satın alma komiıyonunda parasız görülebilir. 
3 - Jl~~ ~eaayılı kanunun 2-3 üncil maddesindeki yazılı vesaiklerle beraber komisyonda bulunmala-
4 - Talıp enn '4923L2808) 5186 

rı iltn olunur. • - · 

İlôn tashihi 
Konya Memleket Hutaneei Bat -

tabipliğioden ı 
Eksiltmeye çıkarılan Konya mem

leket hastaneei kaloriferinin Ulus, 
cumhuriyet, Ekekon gueteleriyle 
muhtelif tarihlerde yapılan ilinlarda
ki işin bitiminde (25000) lirası öde
necektir) cUmleıinin kaldırılarak ye
rine itin hitamında bedeli ihalenin 
yüzde yetmiş beşi verileceği kaydının 
kaim olduğu taahihen ilin olunur. 

5880 

Elektrik tesisatı 

Çankırı Belediye Riyasetinden: 
Çankırı belediyesinin (8380) lira 

bedeli keşifli elektrik tesisatından 
makine ve malzeme kısmı kapaı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

1 - ihalesi 9. 9. 938 cuma gUnü sa
at 16,30 da Çankırı belediye encüme
ni huzuriyle yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin ketif bedelinin 
yüzde yedi buçuğu olan (627) lira 
elli kuru§ teminat akçaıının ve 2490 
sayılı kanunun 10 uncu maddesinde 
yazılı olduğu üzere lazım olan vesa
iki ve teklif mektuplarını ihale .. a
tından evet encümene vermeleri la
zımdır. 

3 - Proje ve şartnameler Çankırı 
belediyesinden ve 1stanbul'da Zindan 
kapıda 62 No. (Telefon 21323) htan
bul Alçı mağaza aahibi Kivork Ma
nokyandan alınabilir. 

(3070) 5698 

Elektrik tesisatl 
Çan km Belediye RiyaMtinden: 
Çankırı belediyesinin 14500 lira be

deli keşifli ele".ctrik tesisac.ndan bir 
adet lokomobil "e monta~ kısmı lca
palı zarf usuliy!e milr.akasayı konul· 
muıtur. 

1 - ihalesi 9 eylQl 938 cuma günü 
saat 16,30 da Çankırı belediye encü
meni huzuriyle yapılacaktır. 

2 - lateklilerin ketif bedelinin 
yüzde yedi buçuğu olan (1087) lira 
(50) kuruş teminatı muvakkate akçe
sinin ve 2490 sayılı kanunun 10 uncu 
maddesinde yazılı olduğu üzere li
znn olan vesaiki ve teklif mektup
larını ihale saatından evel encümene 
vermeleri lazımdır. 

3 - Proje ve şartnameler Çankırı 
belediyesinden ve lstanbulda Zindan 
kapıda 62 No. (Telefon 21323 İstan
bul) Alçı mağaza aahibi Kivork Ma
nukyandan meccanen alınabilir. 

(3069) 5697 

Kapa\\ ıatt usu\i\e eksiltme i\im 
Ka,...-i C. H. P. U~öakwal ..... 

Ir.aalıtmct.n 1 
ı - Eksiltmeye konulan iı KaJH

ri'de yapılacak Halknlcllr. JCetlf be
deli (105243) liradır. 

2 - Bu ite ait prtnamel« ve ev
rakı saire fUnlardır, 

A) Eksiltme prtnameel 
A, B) Eksiltme prtnmne.ine ek 

şartname 

B) Mukavelename projesi 
C) Bayındırlık itleri ıenel prtna-

-11-

Hava Kurumu 

Elektrik tesisatı ve 
tezyinatl yapt1rtlocok 
Türkkutu Genel Direktödiijin

clen : 
Ankara parqilt kulesiyle, Türkku

ıu okul binaıında yapılacak elektrik 
tezyinat tesisat kapalı zarf uıuliyle 
eksiltmiye konulmuttur. 

Ketif bedeli 8.600 lira, ilk teminat 
645 liradır. 

lhaleıi 26. 8. 1938 cuma günü aaat 
11 de Türkku'u levazım bürosunda 
yapılacaktır. Şartnamesi, plan ve ke· 
ıifleri her gün levazım müdürlüğünde 
görülebilir. 

latekliler belli günde muayyen sa -
atten bir saat evetine kadar uıulu dai· 
resinde kapatılmıt zarflarmı Türkku· 
ıu levazım bürosuna makbuz mukabi
linde teslim etmit bulunmalıdırlar. 

5814 

C. · H. Partisi 
Ankara HılkeYI binasında 
yapllr1lacak tamirat lıleri 

Halkevi Bqkanbimdan : 
Halkevi binuı çatıımda etemit, 

çinkodere, ve oluklar, teraılar, atika 
dıvarları, su tamiratı ve aydınlık cam· 
ları pazarlıkla yaptırılacağından ta
liplerin her gün izahat almak üzere 
Halkevi daire müdürlüğüne müraca
atları. 

ltati pazarlık kararı: 23. 8. 1938 
salı günü saat 17 de verilecektir. 

5762 

Kozalar 
Polatlı Sulh Hukuk M&hkem9-

•inden : 
Polatlı inhisarlar idaresine borçlu 

bulunan mezkur yer C6ki inhisarlar 
memuru Ahmet Palu oğlu aleyhine 
açılan alacak dlvnında: 

Borçlu Ahmet Palaz oğlunun te
gayyüp etmi§ olmasına binaen mah
kemece ilanen tebliğat yapılmaaına 

karar verilmit olduğundan mabkem• 
nin muallak olduğu 7-9-938 günü saat 
15 de mahkemeye gelmeniz gelmedi· 
ğiniz takdirde mahkemenin ıu-an 
cereyan edeceği ilanen tebliğ olunur. 

5866 

Elektrik tesisatı 

1 - Elniltmeye konan iı: Mucı.ıı
ya'da mevcut elektrik teıiaatma ili· 
veten 110 beygir kunetinde bir loko-
mobil ile buna ald teferruatı mihani
kiye ve inpiyedir •• eblltme kapa
lı ıı:arf uaulile yapılacaktır. 

2 - Ke9if bedeli 23707 yirmi üç bin 
mesi yedi yUz yedi liradır. 

D) Ketif cetveli ıilıilei fiat cetve- 3 - Bu ite ald prtname ve evrak 
li, metraj cetvelidir. ıunlardır. 

E) Proje ve aair evrak A _ Elniltme prtnameal. 
lstiyenler bu prtnamelerl ve evra- B - Mukavelename. 

kı Kayseri parti batkanlılıncla söre- C _ Fenni prtname. 
bilirler. 

3 - 19-8-938 tarihinden itibaren bir D - Ke9if evrakı. 
ay müddetle eksiltmeye konulan bu E - Projeler. 
kurağın ihalesi 19.9.938 pazartesi gü- latiyenler proje ve prtnamelerl 
nü saat ıı de vilayet parti merkezin- Mudanya belediyeaile latanbul'da 
de ilyönkurul tarafından yapılacak - Galata'da, A11iküraıyoni jenerali ha· 
tır. nında elektrik milhendiıi Haıan Ha· 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıulile let Itıkpınardan görebilirler. 
yapılacaktır. 4 - 9.8.938 den itibaren ihaleye ko-

5 - Eksiltmeye iştirik edebilmek nulmu§ olan bu itin ihaleei kırk bet 
için timdi (50.000) liralrk it yapmıt gün ıonra yani 22-9.938 pertembe IÜ· 
olduğuna dair Bayındırlık vekaletin-
den almmıt ehliyetname ile cart H• nü ıaat on birde Mudanya belediye 
nenin ticaret odası vesikasını ibru encümeninde yapılacaktır. 
etmeıi ve bir mühendia veya fen me- 5 - Ebiltmeye cirebilmek için le-
muru bulundurulmaıı prttır. teklilerin 1711 liralık teminat akçe-

6 - Muvakkat teminat miktarı sini, veya muteber bir banka mektu-
6265 liradır. bunu ihale ıünll ihale ıaatından bir 

7 - Teklif mektupları yukarda ya- saat evvel belediye Yezneaine yatıra• 
.zıh gün ve saatten bir aaat evveline 
kadar parti batkanhir ıekreterllline rak makbuz alıp ihaleye bu makbusla 
makbuz mukabilinde verilecektir. girmesi ve müteahhitlik veıikulle 
Pbsta ile gönderilecek mektupların mali vaziyeti bakkmda ticaret odaım· 
nihayet ihale saatinden bir aaat evvel dan alınan vesikayı ve itin ehli otdu
gelmiş olmaları lazımdır. Poatada vu- ğuna dair nafıa veklletinin ehliyet 
kubulacak iecikmeler kabul edilmez. veaikumı göstermesi prt olduğu ci-

5881 _J bi elniltme ve ihalede 2490 sayılı ka-
------------- nun hUkilmleri caridir. 5728 

Ekmek ve arpa ahnacak 
Ovactk 3 Senar Jan6anna Tabana Satın Alma Kami•)'Oftundan: 

Cinsi Teminatı muvakkateıi Tutaır 
Lira Lira Miktarı kilo ihale günü 

Ekmek 2325 31.000 140.000 ı. 9. 938 pertembe 
Arpa 1350 18.000 225.000 2. 9. 938 cuma 

1 - Ovacık'ta 3 ıeyyar jandarma taburu ihtiyacı için yukarıda cini ve 
miktarı ve teminat ve ihale günleri yazılı iki kalem erzak 1.9.938, 31.8.938 
sonuna kadar kapalı sarf uıuliyle eksiltmeye lronmuıtur. 

2 - Ebiltmeler O'ftcık'ta seyyar jandarma taburu satın alma komilyo
nunca yukarıda yazılı günlerde aaat ıs de yapılacak ve aut 14,30 a kadar 
zarflar kabul edilecktir. 

3 - Şartnameler 3 seyyar jandarma satm alma lromlıyonunca paruız 
okutulur. Verilecek teminatlar hllkümetçe kabul edilecek tekilde olmalı, 
futa izabatm komiayondan almmuı illn olunur. (3177) 5782 
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rr=== Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhter<m Ankara halkınm rağbetini kazanan 

• 

SAKARYA ECZANE 1 
İt Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Ti: 2018 5197 

H. M. GHAZANFAR 
TlCARETHANESl 

TESIS TARlHl 1860 

Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 
BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

Başağrısı, dişağrısı 
NEVRAUI 

Bütün ıatırabları teskin eder 

GRİP İN 
Bilhassa bunlar kartı müessirdir. 

it batında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kate 

Bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

ismine dikkat. Taklidlerinden sakınınız 5834 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -- -
~ TÜRK HAVA KURUMU : - -- -- -
~ BÜYÜK PİYANGOSU - -------------
------ Beşinci keşide 11 - Eylül- 938 dedir. -- -§ Büyük ikramiye: 50,000 liradır. Bundan batka: 15.000, EE 
= 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle '10.000 ve 20.000) § - -= liralık iki adet mükafat vardır.. = - -- -:= Şimdiye kadar binlerce kit iyi zengrn eden bu pıyango- EE 
§ ya ittirak etmek auertile siz de taliinizi deneyiniz... § 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:-

Hasta ilk, ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR HASAN 
FARE 

ZEHJRI 
ile öldürünüz 

Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fa
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarmı yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruıtur. 5560 

FOSF ATİN FAL YER 
65 senedenberi tıp ileminde bilha ısa mukavvi ve besleyici çocuk gıdaııı ola-

rak mutena bir mevki işgal 
eden FOSFATİN çocuk 
bünyeııinin neşvünemaaına 

amil vaıııtalar araııında en 
mühimi olduğu malQmdur. 

FOSFATİN FALYER bir 
ilaç de1' il. çocuğun tekamül 
devresindeki büyüme kabi-
liyetini tanzim ve beslenme
ııini temin eden ve ihtiva et
tiği mühim unsurlar itiba
riyle her gıdanın en ba,Jıca 
meziyetlerini bir araya top
lıyan hususi bir müstahzar
dır. 

FOSFATİN FALYER'in 
çocukların huııuaiyetlerine 
göre ilmi olarak tetkik ve 
iluar edilmiı iki mühim ıek
li vardır: 

1 - K•b-• POU4.Tlll (.._..l • 1r •·ı~~~~~...;,_,.-.~. 
Dört a7hktan itibaren - altı a7hta kadar olan çocuklara verilir. 
2 - Kakaolu Foafatin Falyer (sarı ambalaj) 
Altı aylıktan it ibaren 2-3 yaşına kadar her çocuğa verilir. Her eczane ve 

bakkal iye mağazalarında en elveri şli fiyatlarla bulunur. 

Karaciğer 

Buhranlan 
Bazı bazı bir ufak 

karaciğer buhranı ge
çiriyorsunuz. Alınma
•• litif ve kolay olan 
MAZON'clan sabah • 
lan aç karnına bir 
kahve kaJ•iı alma.ğı 
tecrübe ediniz. 

ııünüz. 
Aynı zamanda varsa 
KABIZLIGI 

defedecektir. MİDE ve 
BARSAKLARINIZ 

daha muntazam iıliye
cek, vücüdünüzde bir fe
rahlık hisııedecek, iştiha
mz ve ıııhatiniz düzele
cektir. 

HİLKAT; 

Yaratan kuvvet, her ineana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hak
kını venniıtir. Her türlü suiiıtimal ve tabiat kanunlarına aykırı ha

reketin cezası ölümdür. 

Yurddaı 1 Her zaman kendi kendinin doktoru ol t Bütün uzviye

tini gözden geçir ve gördüğün en ufak bir arıza üzerine derhal fa

aliyete geç. Kendinde dügkünlük, halsizlik, ittahsızJık, kansızlık, 

kuvvetsizlik. tembellik, korkaklık mı hissediyorsun? t>unlar uni -

yetin imdat ipretidir. Çabuk yeti§ ve hayat eksiri olan 

içmiye batla FOSF ARSOL tababetin esaeını teşkil eden bütün dok
torlar tarafından takdir edilen en mühim ilaçların gayet fenni bir 
ıurette tc9rikinden yapılmıt emsalsiz bir kudret ıurubudur. 

Kanı tazeler ve çoğaltır. İftihayı açar, hafıza ve zekayı yutcacıtir. 
Sinirleri, adeleleri sağlamlattırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve 
bütün kudretleri uzviyette tophyarak ömrü tabiiyi bütün netclerlc 
geçirtir. FOSFARSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık dinçlik, 
ve gençlik saçar, her eczanede bulunur. 5879 

Adana Milli Mensucat Fabrikası Ltd. Sosyetesinden : 
Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebiyle 20 

temmuz 938 tarihinden itibaren kabot bezlerimizin aşağıdaki fi • 
yatlarla satılacağını ilan ederiz. 

Genitlik Top Kuru§ 
Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 672 

,. ,. 6 90 ,. 36 • 701 

• • s 85 • 36 • 709 .. .. s 90 ,. 36 ,. 739 
Arslanlı .. 2 90 " 36 " 740 

1 - Yukarıdaki fiyatlar fabrikamı%' tesl;"ni bedeli peşin tediye
lidir. 

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

3 - Tip 2 bezin balyası (20) top tip S ve 6 bezin balyası (25) 
toptur. 

4 - Kabul edilen siparitler sırasiyle gönderilir. 
S - Siparit kabulü ve sevki fabrikamızın 1 mayıs 938 tarihli 

tamimine müstenittir. 4952 

( Mücoboko İn'ltilıtnnı ) 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 

l - Bankamıza müsabaka ile (10) milfcttiı namzedi almaaak-
tir. 

2 - Bu milsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Ylk
aek tktıaad ve Ticaret okullarından ve yahut Hukuk Fakültesin· 
den veya bunların yabancı memleketlerindeki muadillerinden dip· 
lomalı olmak lbmıdır. 

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9. Eylül 938 gUnlerinde Ankara ve latan
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar 
Te,rinicvvel içinde aözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettit namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerlikle
rini yapmak üzere ayrılan aıüfettit ve müfettiş namzetleri ıaNer

likten avdetlcrine kadar maapız mezun sayılırlar. 
Müfettit namzetleri iki senelik bir stajdan sonra milfcttiJHk 

imtihanına tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla mü
fetti,liğe terfi ettirileceklerdir. (Yeni kanunumuz mucibince Ban
kamız memurları da tekaütlilk hakkını haizdirler.) 

S - imtihan programı ile sair tartları gösteren matbualar An· 
kara, lstanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tas· 
dikli ıuretlerini bir mektupla Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası Teftit Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek au
retiyle müracaat etmelidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikala· 
rın en geç 24.8.938 tarihinde tefti§ heyeti Reisliğine gelmit olmaıı 
meşruttur. (2397) 4570 

MAZON 
Piyasamıza gelmiştir. Her mühim eczanede bulunur 

M:&YV'A TUZU 

5554 

ULUS - 19. uncu yıl. - No. : 6128 

imtiyaz Sahibi 

Nurettin Kimil SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı lperi Müdürü 

Mümtaz Fallı FENiK 

ULUSBuaııeftı:ANKARA .... _ 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

Danielle Darrieux tarafından oynana 

CiCi ANNE 
Seanalar : 2 • 5,45 - Gece 2'1 de 

Ayrıca 

11,30 da ucuz matine 

Fiatlar 

Balkon 20 ·Salon 15 

..1ımıa. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -; ..... ,. 

BU GECE 
AZGIN SEVDALILAR 

Gündüz İki Film Birden 
L - MAHKO'MLAR KALESİ 

Anna Betla 

2 - ATIŞ KIRALI 
Barbara Stavinck 

Seanılar: 2.30 - S.30 Gece 21 de 
Aynca : 11 ve 1 de ucuz matine 
Fiyatlar : Balkon 20 - Salon 15 

BU GECE SAAT 21 DE ACIK HAVA SİNEMASINDA 

MiHRACENiN GÖZDESi 
Tamamen Türkçe Sözlü ve Şarkılı 


